
Logitech® B525 HD Webcam gør det nemt 
for erhvervsfolk på farten at mødes ansigt til 
ansigt – også når de er forskellige steder. Det 
praktiske design gør at du kan folde kameraet 
sammen, pakke det ned og tage det med. 
Du skal bare sætte det fast på din bærbare 
computer og starte mødet.

B525 HD Webcam har 720p HD-video ved 30 
fps og giver klar video selv i svag belysning. 
Med den indbyggede autofokus bevares 
skarpheden så tæt på som 10 cm.

Med nem USB-tilslutning går konfigurationen 
som en leg. Du får også avancerede 
muligheder til erhvervsprogrammer og 
forbedret samarbejde med Logitech 
Collaboration Program-medlemmer (LCP)1 der 
sikrer problemfri mødeoplevelser med hvilket 
som helst program til videokonferencer.

Logitech B525 HD Webcam  

HD-VIDEO  
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1  Omfatter Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.

Du finder en komplet liste og de nyeste oplysninger på www.
logitech.com/lcp
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

B525 HD Webcam
Produktnummer: 960-000842
EAN: 5099206030725

Systemkrav

UVC-tilstand (uden softwareinstallation)

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10

KASSEN INDEHOLDER

Webkamera

Brugervejledning

GARANTI

3 års begrænset hardwaregaranti

KOMPATIBILITET

Certificeret til Skype for Business og optimeret til 
Microsoft® LyncTM, kompatibel med Cisco Jabber® 
og WebEx®. Forbedret samarbejde med software fra 
Logitech Collaboration Program-medlemmer (LCP)1.

PRODUKTMÅL OG VÆGT

Med klemme 
68.,5 x 29 x 40,4 mm 
(2,7 x 1,14 x 1,6") 
88 g (3,1 oz)

Virker sammen med de fleste programmer til 
videokonferencer
Brugerne kan selv vælge hvilken skrivebordsversion af 
programmet til videokonferencer de vil bruge.

Førsteklasses HD-kvalitet med autofokus
HD 720p med op til 30 fps og autofokus – billederne 
bliver knivskarpe med høj opløsning, selv på kort 
afstand (ned til 10 cm fra kameralinsen).

Sensor med en ægte opløsning på 2,0 megapixel 
og RightLight™ 2-teknologi
Bevar den gode billedkvalitet under opkald – selv på 
kontorer eller i mødelokaler med svag belysning.

Videosamtaler i HD (1280 x 720 pixel) på systemer der 
opfylder de anbefalede krav

Autofokus

Indbygget stereomikrofon

FOKUS PÅ FUNKTIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Læs mere på:  
www.logitech.com
Kontakt din foretrukne forhandler hvis du 
har spørgsmål eller ønsker at bestille.

Mikrofoner i høj kvalitet
Den indbyggede mikrofon giver fantastisk 
lydkvalitet. 

Tre års begrænset hardwaregaranti
Logitech for Business opfylder virksomheders behov 
med en længere garanti.

Designfordele til erhvervsbrug
Kameraet kan drejes 360 grader så det er let at 
justere billedvinklen – uanset om der er en eller flere 
deltagere. Og hvis du ikke vil være med på billedet, 
kan du dreje kameraet væk fra dig selv.

Diagonalt synsfelt på 69 °

Universalklemme som passer til bærbare pc'er eller 
LCD-skærme

Hi-Speed USB 2.0-certificeret

UVC-kompatibelt

Kan let foldes sammen og tages med
Da det kan foldes sammen, er kameraet let at pakke 
væk og tage med uden et separat etui – perfekt til 
den travle medarbejder på farten.

Ægte "plug and play"
Du skal bare tilslutte Logitech B525 HD Webcam, 
vælge det videoprogram du ønsker, og starte 
mødet.

Universalklemme
Kan sættes fast på en LCD-skærm eller den bærbare 
computer uanset hvor du er.

Sensor med en ægte opløsning på 2,0 megapixel og 
RightLight™ 2-teknologi

Virker sammen med de fleste programmer til 
videokonferencer

Kabel på 1,5 m (5 ft)


