
Η κάμερα web Logitech® B525 HD επιτρέπει σε όσους 
εργάζονται εν κινήσει να έχουν μαζί τους μια κάμερα 
για πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις, όπου κι 
αν βρίσκονται. Το βολικό αναδιπλούμενο σχέδιο 
σάς επιτρέπει να μαζεύετε την κάμερα και να την 
παίρνετε μαζί σας. Απλά τη συνδέετε στο φορητό 
υπολογιστή σας και ξεκινάτε τη συνάντησή σας.

Χάρη στο βίντεο 720p HD στα 30 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο, η κάμερα web B525 HD προσφέρει 
πεντακάθαρη εικόνα ακόμα και σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού. Επίσης, η λειτουργία αυτόματης 
εστίασης διατηρεί την ευκρίνεια της εικόνας μέχρι και 
τα 10 cm.

Η απλή σύνδεση και λειτουργία μέσω USB 
διευκολύνει τη ρύθμισή της. Επιπλέον, οι προηγμένες 
πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέδου και η 
βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών 
του προγράμματος συνεργασίας της Logitech 
(LCP)1, διασφαλίζουν την ομαλή εμπειρία χρήσης με 
οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης.

Κάμερα web Logitech B525 HD  

ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΗ,  
ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΙ ΎΨΗΛΗΣ  
ΕΎΚΡΙΝΕΙΑΣ.
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1  Περιλαμβάνονται οι εταιρείες Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo 
και Zoom.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για τον πλήρη 
κατάλογο και νεότερες πληροφορίες

© 2017 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και 
τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και 
ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα.  

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό 
το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις 
τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα web HD B525
Κωδικός προϊόντος # 960-000842
EAN: 5099206030725

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λειτουργία UVC (δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού)

Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΎΣΚΕΎΑΣΙΑΣ

Κάμερα web

Τεκμηρίωση χρήστη

ΕΓΓΎΗΣΗ

Τριετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΣΎΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Πιστοποιημένη για το Skype for Business και 
βελτιστοποιημένη για το Microsoft® LyncTM, συμβατή με το 
Cisco Jabber® και το WebEx® Βελτιωμένη ενσωμάτωση με 
μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP)1.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με το κλιπ 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6” 
88 g/3,1 oz

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές 
τηλεδιάσκεψης
Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν το 
πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης που έχουν ήδη επιλέξει για τον 
υπολογιστή τους.

Εξαιρετική ποιότητα HD με αυτόματη εστίαση
720p HD έως 30 fps με αυτόματη εστίαση – οι εικόνες 
παραμένουν καθαρές και διατηρούν την υψηλή ευκρίνειά 
τους ακόμα και σε κοντινές λήψεις (έως και 10 εκατοστά από 
το φακό της κάμερας).

Αισθητήρας πραγματικών 2 megapixel με τεχνολογία 
RightLight™ 2
Διατηρήστε την υψηλή ποιότητα εικόνας ακόμα και σε 
γραφεία ή αίθουσες συσκέψεων με χαμηλό φωτισμό.

Βιντεοκλήση HD (1.280 X 720 pixel) σε σύστημα που 
ανταποκρίνεται στις προτεινόμενες απαιτήσεις

Αυτόματη εστίαση

Ενσωματωμένο, στερεοφωνικό μικρόφωνο

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:  
www.logitech.com
Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις,  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.

Μικρόφωνα υψηλής ποιότητας
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο εξασφαλίζει πεντακάθαρο 
ήχο. 

Τριετής περιορισμένη εγγύηση υλικού
Τα προϊόντα Logitech for Business υποστηρίζουν τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων παρέχοντας μια εκτεταμένη 
εγγύηση.

Πλεονεκτήματα σχεδίασης για επιχειρήσεις
Χάρη στη δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, μπορείτε να 
τοποθετήσετε εύκολα την κάμερα σε διάφορες γωνίες για να 
καλύψετε κάθε είδους κλήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτήν. Αν δεν θέλετε να 
σας βλέπουν, απλώς περιστρέψτε την κάμερα μακριά από 
εσάς, για να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Διαγώνιο οπτικό πεδίο 69°

Το κλιπ γενικής χρήσης προσαρμόζεται σε φορητούς 
υπολογιστές και οθόνες LCD

Πιστοποίηση USB 2.0 Hi-speed

Σε συμμόρφωση με UVC

Αναδιπλούμενη και φορητή για άνετη μεταφορά
Η ενσωματωμένη αναδιπλούμενη σχεδίαση σάς επιτρέπει 
να μαζεύετε την κάμερα και να την παίρνετε μαζί σας χωρίς 
να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή θήκη – ιδανική 
για τον πολυάσχολο επαγγελματία που βρίσκεται διαρκώς 
εν κινήσει.

Πραγματικά εύκολη σύνδεση και άμεση λειτουργία
Απλώς συνδέστε την κάμερα web Logitech B525 HD, 
επιλέξτε την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που θέλετε και 
ξεκινήστε τη σύσκεψη.

Κλιπ γενικής χρήσης
Προσαρμόζεται στην οθόνη LCD ή στο φορητό υπολογιστή 
όπου και αν εργάζεστε.

Αισθητήρας πραγματικών 2 megapixel με τεχνολογία 
RightLight™ 2

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης

Καλώδιο 5 ποδιών (1,5 m)


