
Vychutnejte si videohovory, které vyvolávají 
dojem, jako byste byli přímo na místě. Webová 
kamera Logitech® C930e Webcam poskytuje 
jasný obraz a zvuk v prakticky libovolném 
prostředí, i za špatných světelných podmínek. 
Kamera C930e je vybavena pokročilými 
funkcemi – rozlišením HD 1080p, širokým, 
90stupňovým zorným polem, otáčením, 
naklápěním a 4x digitálním zoomem.
 

Zvyšte produktivitu díky překvapivě čistému 
obrazu za každých okolností – i při omezené 
přenosové rychlosti. Kamera C930e Webcam 
podporuje technologii H.264 UVC 1.5 
s kódováním Scalable Video Coding za účelem 
minimalizace závislosti na počítači a síťových 
zdrojích. A díky připojení USB plug-and-play 
je nastavení a provoz webové kamery C930e 
Webcam snadný a ještě více nenáročný. 

Díky pokročilé certifikaci pro firmy a rozšířené 
integraci se členy programu Logitech 
Collaboration Program (LCP)3 budete moci 
svou další prezentaci či videokonferenci 
zahájit naprosto bez obav za pomoci libovolné 
videokonferenční aplikace. 

Logitech C930e Webcam

NEJŠIRŠÍ, NEJOSTŘEJŠÍ,  
NEJRYCHLEJŠÍ OBRAZ V HD 
ROZLIŠENÍ



Logitech C930e Webcam
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1  S Microsoft® Lync® 2010 a 2013, Skype for Business, Cisco 
Jabber® a členy programu Logitech Collaboration Program 
(LCP), včetně Vidyo, Zoom a Lifesize Cloud (nejnovější 
informace viz stránka www.logitech.com/lcp).

2  Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
ciscocompatibility

3 Včetně Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo a Zoom. 

Úplný seznam a nejnovější informace viz stránka  
www.logitech.com/lcp
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SPECIFIKACE PRODUKTU

C930e Webcam
Číslo dílu: 960-000972
EAN: 5099206045200

OBSAH BALENÍ

Logitech C930e Webcam

Externí krytka kamery

Příručka rychlého spuštění

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10

Mac OS X® 10.7 nebo vyšší

Procesor 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo

2 GB RAM nebo více

Místo na pevném disku pro zaznamenaná videa

Port USB 2.0 (kompatibilní s USB 3.0)

VYŽADUJE STAŽENÍ OVLADAČŮ/SOFTWARU 

Logitech nabízí volitelnou aplikaci, která aktivuje 
funkce otáčení, naklápění a zoom: www.logitech.
com/support/c930e

ZÁRUKA

3letá omezená na hardware

KOMPATIBILITA

Certifikace od předních firem na trhu 
(Optimalizováno pro Microsoft® Lync® 2013, 
Certifikováno pro Skype for Business, Cisco Jabber® 
a WebEx®-kompatibilní2) a rozšířená integrace se 
členy programu Logitech Collaboration Program 
(LCP)3 zajišťuje použitelnost s většinou firemních 
videokonferenčních platforem.

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

Bez klipu
Šířka: 94 mm
Výška: 29 mm  
Výška: 24 mm

S klipem 
Šířka: 94 mm
Výška: 43 m)  
Výška: 71 mm
Hmotnost: 162 g

Rozměry balení 
180 x 135 x 81 mm 
Hmotnost: 393 g

Video v kvalitě HD 1080p při 30 snímcích za 
sekundu
Přináší realistický obraz v rozlišení HD pro konferenční 
hovory, díky čemuž budou výrazy tváře, neverbální 
podněty a pohyby jasně vidět.

Nejširší možné zorné pole
Vychutnejte si rozšířené zorné pole – 90 stupňů – ideál-
ní pro prezentaci za pomoci tabule nebo předvádění 
produktů.

Technologie H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable 
Video Coding
Šetří výpočetní sílu počítače PC přenesením zpraco-
vání videa do kamery, která dynamicky přizpůsobuje 
dostupný datový tok. Výsledkem je plynulejší přenos 
videa ve videokonferenčních aplikacích.

MIKROFON: (TX)

Typ: Obousměrný ECM

Frekvenční rozsah: 100 Hz-7 kHZ

Citlivost: -45 dB ±3 dB

Zkreslení: <10 % @ 1 kHz, vstup 10 dBPa (MRP)

Provozní napětí: 1,4-5,0 V DC

PŘEHLED FUNKCÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Další informace získáte na stránce:  
www.logitech.com
Ohledně objednávek či dalších otázek 
se obraťte na vámi preferovaného  
distributora.

4x digitální zoom v rozlišení Full HD
4x zoom při rozlišení 1080p zajišťuje nejvyšší 
úroveň detailů pro vaše hovory, vizuální prvky a 
prezentace.

Možnost otáčení, naklápění a zoomu
Funkce otáčení, naklápění a zoom v rámci 90stupňo-
vého zorného pole záběru pro cílené prohlížení během 
videohovorů.

Certifikace kvality od profesionálů
Certifikace od předních firem na trhu (Optimalizová-
no pro Microsoft® Lync® 2013, Certifikováno pro Skype 
for Business, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní2) 
a rozšířená integrace se členy programu Logitech 
Collaboration Program (LCP)3 zajišťuje použitelnost 
s většinou firemních videokonferenčních platforem.

REPRODUKTORY: (RX)

Frekvenční rozsah: 150 Hz-7 kHz (ITU-T TIA920)

Citlivost: 103 dB ±3 dB při 1 kHz, vstup 1 mW/typ 4153 
umělé ucho

Zkreslení: <4 % @ 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Splňuje normu EN60950-1

Technologie Logitech RightLightTM 2 a funkce 
autofocus
Webová kamera chytrým způsobem přizpůsobí 
kvalitu obrazu při nedostatku světla z různých 
vzdáleností.

Praktická krytka kamery
Snadné zakrytí objektivu pro zajištění soukromí a 
zabezpečení.

Technologie připojení USB plug-and-play
Snadné připojení k počítači PC nebo Mac® bez nut-
nosti instalace dalšího softwaru.

Více variant upevnění
Kameru je možné umístit kamkoli, kde se to hodí – na 
monitor LCD, notebook či stůl – pomocí přiloženého 
klipu či závitu pro stativ.


