BREEDSTE, SCHERPSTE,
SNELSTE HD-VIDEO

Logitech C930e Webcam
Ervaar videogesprekken bijna alsof u er echt
bij bent. De Logitech® C930e Webcam levert
scherpe video en helder geluid in vrijwel elke
omgeving, zelfs bij weinig licht. Met HD 1080p,
een breed gezichtsveld van 90 graden, pannen,
kantelen en 4x digitaal zoomen zit de C930e
boordevol functies.

Verhoog de productiviteit met uitzonderlijk
heldere video op elk moment, zelfs wanneer
de bandbreedte beperkt is. De C930e Webcam
ondersteunt H.264 UVC 1.5 met Scalable Video
Coding om afhankelijkheid van computer- en
netwerkbronnen tot een minimum te beperken.
De plug-and-play USB-verbinding zorgt er
bovendien voor dat u de C930e Webcam
gemakkelijk kunt starten en bedienen.

Met geavanceerde bedrijfscertificeringen
en uitgebreide integratie met LCP-leden
(Logitech Collaboration Program)3 kunt u
uw volgende presentatie of videovergadering
met het volste vertrouwen vanuit elke
videovergadertoepassing starten.

Logitech C930e Webcam
FUNCTIES UITGELICHT
HD-videokwaliteit (1080p) met 30 frames per
seconde
Brengt levensechte HD-video naar telefonische
vergaderingen, waardoor gezichtsuitdrukkingen, nonverbale signalen en bewegingen duidelijk te zien zijn.
Ongeëvenaard breed gezichtsveld
Profiteer van een breed gezichtsveld (90 graden),
perfect voor presentaties met een whiteboard of het
geven van demonstraties.
H.264 UVC 1.5 met Scalable Video Coding
Maakt pc-bandbreedte vrij door video in de
camera te verwerken en deze dynamisch aan
te passen aan de beschikbare bitstream. Het
resultaat is een vloeiendere videostream in
videovergadertoepassingen.

4X digitale zoom in Full HD
4x zoom met 1080p biedt het hoogste detailniveau
voor uw gesprekken, beeld en presentaties.
Optie voor pannen, kantelen en zoomen
Pannen, kantelen en zoomen binnen het gezichtsveld
van 90 graden voor gefocuste weergave tijdens
videovergaderingen.
Professionele certificeringen
Dankzij de certificeringen van toonaangevende
bedrijven (geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®
2013, gecertificeerd voor Skype for Business en
compatibel met Cisco Jabber® en WebEx® 2) en de
uitgebreide integratie met de toepassingen van
LCP-leden (Logitech Collaboration Program)3, kunt
u genieten van een geïntegreerde ervaring met de
meeste videovergaderplatformen op bedrijfsniveau.

Logitech RightLightTM 2-technologie en autofocus
Webcam wordt op intelligente wijze aangepast om
de beeldkwaliteit bij weinig licht op verschillende
afstanden te verbeteren.
Handig lenskapje
Eenvoudige afsluiting van de lens voor meer privacy
en beveiliging.
Plug-and-play USB-verbinding
Kan eenvoudig op een pc of Mac® worden
aangesloten, zonder extra software.
Meerdere bevestigingsopties
Bevestig de camera met de bijgevoegde clip of het
statief met ingebouwde schroefdraad op de plek
die voor u het beste werkt, zoals een lcd-scherm,
notebook of tafel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
MICROFOON: (TX)

SPEAKERS: (RX)

Type: Bidirectionele ECM

Frequentiebereik: 150 Hz - 7 kHz (ITU-T TIA920)

Frequentiebereik: 100 Hz – 7 KHZ

Gevoeligheid: 103dB ±3 dB at 1KHz, Invoer 1mW/Type
4153 kunstoor

Gevoeligheid: -45 dB ±3 dB
Vervorming: <10% bij 1kHz, 10dBPa (MRP) invoer
Bedrijfsspanning: 1.4 – 5.0V DC

Vervorming: <4% bij 1kHz, 0dBm0, 1kHz
Compatibel met EN60950-1

PRODUCTSPECIFICATIES
C930e Webcam
Onderdeelnummer: 960-000972
EAN: 5099206045200

INHOUD VAN DE DOOS
Logitech C930e Webcam
Extern lenskapje

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT
Zonder clip
Breedte: 94 mm
Hoogte: 29 mm
Diepte: 24 mm

Afmetingen van
verpakking
180 x 135 x 81 mm
Gewicht: 393 g

Met clip
Breedte: 94 mm
Hoogte: 43 mm
Diepte: 71 mm
Gewicht: 162 gr

SYSTEEMVEREISTEN
Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10
Mac OS X® 10.7 of hoger
2.4GHz Intel® Core 2 Duo-processor
2GB RAM of meer
Vasteschijfruimte voor opgenomen video's
USB 2.0-poort (geschikt voor USB 3.0)

Snelstartgids

GARANTIE

COMPATIBILITEIT

Beperkte hardwaregarantie van 3 jaar

Dankzij de certificeringen van toonaangevende
bedrijven (geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®
2013, gecertificeerd voor Skype for Business en
compatibel met Cisco Jabber® en WebEx® 2) en de
uitgebreide integratie met de toepassingen van
LCP-leden (Logitech Collaboration Program)3, kunt
u genieten van een geïntegreerde ervaring met de
meeste videovergaderplatformen op bedrijfsniveau.

Kom meer te weten op:
www.logitech.com
Neem voor bestellingen of verdere vragen
contact op met uw leverancier.
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 et Microsoft® Lync® 2010 en 2013, Skype for Business, Cisco
M
Jabber® en LCP-leden (Logitech Collaboration Program),
zoals Vidyo, Zoom en Lifesize Cloud (zie www.logitech.com/
lcp voor de laatste informatie).
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 ie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste
Z
versie
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Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en Zoom.

Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de laatste
informatie

DOWNLOADS VAN STUURPROGRAMMA'S/
SOFTWARE VEREIST
Logitech biedt een optionele toepassing die
pannen, kantelen en zoomen mogelijk maakt:
www.logitech.com/support/c930e
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