BREDESTE, SKARPESTE,
RASKESTE HD-VIDEO

Logitech C930e webkamera
Opplev videosamtaler som er nesten like bra
som å være fysisk tilstede. Logitech® C930e
webkamera leverer klar video og lyd i så og
si ethvert miljø, selv under dårlige lysforhold.
Med 1080p HD , et bredt 90-graders synsfelt,
panorering, vipping, og 4x digitalt zoom er
C930e fullpakket med avanserte funksjoner.

Øk produktiviteten med enestående klar
video til enhver tid – selv når du har begrenset
båndbredde. Webkameraet C930e støtter
H.264 UVC 1.5 med skalerbar videokoding
for å minimere bruk av datamaskin- og
nettverksressurser. Og enkel tilkobling med
USB plug-and-play gjør C930e lett å starte og
enkelt å betjene.

Sertifiseringer i bedriftsklassen og forbedret
integrering med LCP-medlemmer (Logitech
Collaboration Program) 3 betyr at du kan gå
til den neste presentasjonen eller det neste
videomøtet med full selvtillit.

Logitech C930e webkamera
FUNKSJONER I SØKELYSET
1080p HD med 30 bilder per sekund
Bringer naturtro HD-video til konferansesamtaler og
gjør det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler og
bevegelser klart.
Det bredeste synsfeltet noensinne
Utvidet visning i 90 grader, perfekt for presentasjoner
der du bruker tavle eller viser demonstrasjoner.
H.264 UVC 1.5 med skalerbar videokoding (SVC)
Frigjør båndbredde på datamaskinen ved å
legge videobehandlingen i kameraet, og dermed
justere videoen dynamisk etter den tilgjengelige
bitstrømmen. Resultatet er en jevnere videostrøm i
videokonferanseprogrammer.

4X digital zoom i Full HD
4 x zoom ved 1080p gir det høyeste detaljnivået for
samtaler, grafikk og presentasjoner.

Logitech RightLightTM 2 -teknologi og autofokus
Webkameraet justeres intelligent for å forbedre
visuell kvalitet i svakt lys ved flere avstander.

Alternativer for panorering, vipping og zoom
Panorer, vipp og zoom innenfor en 90-graders
synsvinkel gir fokusert visning under videokonferanser.

Praktisk linsebeskytter
Enkel linsebeskytter for ekstra personvern og
sikkerhet.

Profesjonelt graderte sertifiseringer
Ledende bedriftssertifiseringer (optimalisert for
Microsoft® Lync® 2013, sertifisert for Skype for
Business, Cisco Jabber®- og WebEx®-kompatibelt2)
og forbedret integrering med LCP-medlemmer
(Logitech Collaboration Program )3 sørger for en
integrert opplevelse med de fleste videoplattformer i
forretningsklassen.

Enkel USB-tilkobling
Enkel tilkobling til PC og Mac®, uten behov for
ytterligere programvare.
Mange alternativer for montering
Frihet til å montere kameraet der det fungerer best –
lcd-skjerm, bærbar datamaskin eller på bordet – ved å
bruke klips eller sporet for tripod-stativ.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MIKROFON: (TX)

HØYTTALERE: (RX)

Type: Toveis ECM

Frekvensområde: 150 Hz–7 kHz (ITU-T TIA920 )

Frekvensområde: 100 Hz–7 kHz

Følsomhet: 103 dB +/-3 dB ved 1 KHz, inngang 1 mW /
type 4153 kunstig øre

Følsomhet: -45 dB ±3 dB
Forvrengning: <10 % ved 1 kHz, 10 dBPa (MRP)
innsignal

Forvrengning: <4 % ved 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz
Kompatibel med EN60950-1

Driftsspenning: 1,4–5 V DC

PRODUKTSPESIFIKASJONER
C930e webkamera
Del #: 960-000972
EAN: 5099206045200

I ESKEN
Logitech C930e webkamera
Ekstern linsebeskytter

PRODUKTMÅL OG VEKT
Uten klips
Bredde: 94 mm
Høyde: 29 mm
Dybde: 24 mm

SYSTEMKRAV
Emballasjemål
7.1 x 5.3 x 3.2 mm
Vekt: 393 g

Med klips
Bredde: 94 mm
Høyde: 43 mm
Dybde: 71 mm
Vekt: 162 g

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac OS X® 10.7 eller høyere
2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor
2GB RAM eller mer
Ledig harddiskplass for videoopptak
USB 2.0-port (laget for USB 3.0)

Hurtigstartveiledning

GARANTI

KOMPATIBILITET

3 års begrenset maskinvaregaranti

Ledende bedriftssertifiseringer (optimalisert for
Microsoft® Lync® 2013, sertifisert for Skype for
Business, Cisco Jabber®- og WebEx®-kompatibelt2)
og forbedret integrering med LCP-medlemmer
(Logitech Collaboration Program )3 sørger for en
integrert opplevelse med de fleste videoplattformer i
forretningsklassen.

Les mer på:
www.logitech.com
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har
spørsmål, kan du kontakte en forhandler
etter eget valg.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
1

 ed Microsoft® Lync® 2010 og 2013, Skype for Business,
M
Cisco Jabber® og LCP-medlemmer (Logitech Collaboration
Program), inkludert Vidyo, Zoom og Lifesize Cloud
(se www.logitech.com/lcp for oppdatert informasjon).

2

 e www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste
S
versjonen

3

Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.

Se www.logitech.com/lcp for komplett liste, og nyeste
informasjon

KREVER NEDLASTING AV DRIVERE/
PROGRAMVARE
Logitech tilbyr et valgfritt program (ekstrautstyr) som
muliggjør panorering, vipping og zooming:
www.logitech.com/support/c930e
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