
FÖRBÄTTRA  
SAMARBETET

Logitechs portfölj med produkter för videosamarbete
Logitech® förändrar sättet som grupper 
samarbetar på, öppnar upp nya möjlighe-
ter och eliminerar gamla hinder genom att 
erbjuda en serie väldesignade samarbets-
verktyg som är så intuitiva att folk faktiskt 
älskar att använda dem. Logitechs utbud 
av webbkameror, headset och konferen-
skameror på företagsnivå gör det möjligt 
att samarbeta från skrivbordet till konfe-
rensrummet.

Logitechs konferenskameror levererar både 
kristallklart ljud och knivskarp bild och är 
så prisvärda att alla möteslokaler kan för-
vandlas till en plats för videosamarbete.

Tack vare en smidig USB-anslutning kan  
du enkelt använda Logitechs samarbets-
verktyg i din egen datormiljö och med  
alla programvaror för videokonferenser –  
inklusive de du redan använder. Anslut 

bara en bärbar dator och börja videomö-
tet.

Logitech förbättrar produktiviteten och 
samarbetet både på personliga arbets-
ytor och i stora konferensrum, tack vare 
intuitiva verktyg som anpassar sig efter hur 
du arbetar.



Produkter för videosamarbete från Logitech

WEBBKAMEROR FÖR DATORSAMARBETE

BESKRIVNING VIKTIGA FUNKTIONER

BRIO Logitechs bästa webbkamera är fullspäckad 
med avancerade funktioner som 4K UHD,  
5x zoom och RightLight™ 3 med HDR för ett 
fantastiskt utseende, oavsett omgivning.

Artikelnr: 960-001106

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, PC och alla ledande videokonferensplattformar. Certifierad för 
Skype for Business och Microsoft Hello™, Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech 
Collaboration Program-medlemmar.3

Upplösning: 4K Ultra HD @ 30 fps4; HD 1080p @ 30 eller 60 fps4; 720p HD @ 30, 60, eller 90 fps4

Bildvinkel: 3 bildvinkelinställningar: 65°, 78° och 90°9

Mikrofon: Inbyggda dubbla stereomikrofoner med automatisk brusreducering. Mikrofonerna fungerar 
med Microsoft®

Ytterligare funktioner: 5x zoom, RightLight™ 3 med HDR, infrarött som stöd för ansiktsinloggning 
för att förstärka inloggningssäkerheten, och fungerar med Cortana

Mått och vikt: 102 x 27 x 27 mm/63 g

WEBBKAMERA C930E HD-webbkamera med avancerade 
funktioner som finjusterats för att förbättra 
samarbete för stationära datorer.

Artikelnr: 960-000972

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, PC och alla ledande videokonferensplattformar. Certifierad för 
Skype Business, Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech Collaboration Program-
medlemmar3

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Bildvinkel: 90°

Mikrofon: Inbyggda dubbla stereomikrofoner med automatisk brusreducering

Mått och vikt: 94 x 43 x 71 mm/162 g

C925E WEBBKAMERA Logitech C925e Webcam är designad för de 
som vill ha en bättre videosamarbetslösning 
och levererar knivskarp HD-video till ett 
väldigt överkomligt pris.

Artikelnummer: 960-001076

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, PC och alla ledande videokonferensplattformar. Certifierad 
för Skype Business, Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech Collaboration Pro-
gram-medlemmar3

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Bildvinkel: 78°

Mikrofon: Inbyggda dubbla stereomikrofoner med automatisk brusreducering

Mått och vikt: 126 x 73 x 45 mm/170 g

B525 HD WEBCAM Kompakt, hopvikbar och riktningsoberoende 
design som passar perfekt för individuella, 
mobila videokonferenser.

Artikelnr: 960-000842

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, PC och alla ledande videokonferensplattformar. Certifierad 
för Skype Business, Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech Collaboration Pro-
gram-medlemmar3 

Upplösning: HD-format 720 p @ 30 fps4

Bildvinkel: 69°

Mikrofon: En riktningsoberoende mikrofon

Mått och vikt: 69 x 29 x 40 mm/88 g

RUMSLÖSNINGAR

BESKRIVNING VIKTIGA FUNKTIONER

SMARTDOCK
KONTROLLKONSOL FÖR 
LJUD OCH BILD

Ta Skype for Business till alla mötesrum med 
Logitech SmartDock, en revolutionerande 
AV-konsol som gör att du kan gå med via 
en enkel tryckning, dela datorskrivbord och 
videosamarbeta enkelt.

Säljs som del i Skype Room System som 
inkluderar Microsoft® Surface™ Pro med 
mötesrumsklienten Skype for Business.*

Kompatibilitet: SmartDock fungerar med en stort antal AV-enheter för mötesrum, inklusive Logitech 
ConferenceCams.

Anslutning: Stöder många olika implementeringar och uppkopplingar av enheter med dubbla bild-
skärmsportar (1080p)8,  en HDMI-ingång 1080p/60 för innehållsdelning, tre USB 3.1 typ A-ingångar, 
Gigabit-ethernet och en minikontakt för headset.

Ytterligare funktioner: Vridbar, gjuten metallfot, IR-rörelsesensor, lättinstallerad kamera

Systemkrav:
–  Microsoft Surface™ Pro med: Kräver Intel® Core™ i5 (Core i7 och Core m3 stöds inte),  

Windows 10 Enterprise (ingår inte med Microsoft Surface Pro)
–  Programvara för Microsoft Skype Room System
–  Room-resurskonto för Skype for Business (konton kan antingen vara på en server på plats eller Online 

Office 365®)
–  Internetåtkomst via Ethernet med aktiverad DHCP
–  Extern skärm eller projektor med HDMI-ingång
–  Logitech ConferenceCam (rekommenderas) eller annan Skype-certifierad A/V-enhet
–  100–240 V AC

Mått och vikt: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Extender Box: 34 x 128 x 128 mm/360 g

Kabellängd: HDMI: 3 m; Nätverk: 3 m; Strömförsörjning: 3 m; Extender Box: 5 m

*  Går för närvarande att köpa i följande länder: 
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.



Produkter för videosamarbete från Logitech

VIDEOLÖSNINGAR FÖR SAMARBETE

BESKRIVNING VIKTIGA FUNKTIONER

PTZ PRO 2-KAMERA Förstklassig USB-ansluten HD PTZ-
videokamera som kan användas i 
konferensrum, utbildningslokaler, vid 
stora evenemang och vid övriga behov av 
professionell video.

Artikelnr: 960-001186

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Optik: 90 graders bildvinkel, 260 graders panorering/130 graders vinkling, förlustfri 10x-zoom

Fjärrkontroller: Panorera/vinkla/zooma7, fjärrstyrd kamera4, kameraförval

Anslutning: USB-anslutning

Mått och vikt: Kamera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g;  
Fjärrkontroll: 10 x 50 x 120 mm /48 g

KONFERENSKAMEROR FÖR GRUPP-VIDEOKONFERENSER

BESKRIVNING VIKTIGA FUNKTIONER

LOGITECH GROUP Logitech Group har optimerats för grupper 
på upp till 20 personer och levererar 
kristallklart ljud och knivskarp video, 
samtidigt som det är otroligt prisvärt och 
enkelt att använda.

Logitech GROUP 
Artikelnummer: 960-001057

VALFRITT:
Förlängningsbara mikrofoner 
Artikelnummer: 989-000171

GROUP-förlängningskabel 10 m 
Artikelnummer: 939-001487

GROUP-förlängningskabel 15 m 
Artikelnummer: 939-001490

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Kamera: 90° bildvinkel, 260 graders panorering/130 graders vinkling, förlustfri 10x-zoom

Högtalartelefon: Högtalartelefon med full duplex med verklighetstroget ljud som är skarpt, tydligt och 
lättbegripligt. Fyra riktningsoberoende mikrofoner med en räckvidd på 6 m, som kan förlängas till 8,5 m 
med förlängningsmikrofoner (tillbehör) 

Reglage: Dockningsbar fjärrkontroll och enhetskontroller för att panorera, vinkla, zooma, besvara och 
avsluta samtal6, höja, sänka och stänga av ljudet, Bluetooth®-parkoppling av enheter, fjärrstyrning4, fem 
kameraförval och LCD-skärm

Anslutning: USB med plug-and-play, trådlös Bluetooth-teknik och Near Field Communication-teknik 
(NFC), valfria DIN-förlängningssladdar för GROUP5 utökar avstånden mellan hubben och kameran/
högtalartelefonen och ger anpassade, kristallklara installationer i konferensrum

Mått och vikt: Kamera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Högtalartelefon: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g;  
Hubb: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Fjärrkontroll: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp är Logitechs förstklassiga 
konferenskamera utformad för trånga 
rum med en bildvinkel på 120° som 
fångar rummet, 4K-optik och exceptionell 
ljudprestanda. 

Logitech MeetUp 
Artikelnummer: 960-001102

Mikrofon som tillval: 
Artikelnr: 989-000405

Valfritt TV-fäste: 
Artikelnummer: 939-001498

Upplösning: 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD videosamtal med 30 bilder per sekund med klienter 
som stöds4

Kamera: 120º bildvinkel, motordriven panorering/vinkling

Högtalartelefon: Tre bredsidiga, strålformande flervägsmikrofoner med brusreducering och ekosläckning, 
samt en specialanpassad högtalare som är särskilt optimerade för små konferensrum. Mikrofonerna är 
Microsoft® Cortana®-certifierade för precision med röstkommandon för alla Windows® 10-system.

Reglage: RF-fjärrkontroll gör det lätt att styra kamerans panorering/lutning/zoom, volym och 
ljudavstängning under mötet

Anslutning: Plug-and-play med USB, trådlös Bluetooth®-teknik

Mått och vikt: Huvudenhet: 400 x 104 x 85 mm / 1,04 kg; Fjärrkontroll: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Bärbar allt-i-ett-design som ger 
videokonferenser i företagsklass till en 
förmånlig kostnad, för i stort sett alla 
arbetsytor. Briljant design samt lätt att 
transportera och montera.

Artikelnummer: 960-001034

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Kamera: 90° bildvinkel med digital panorering/vinkling och mekanisk vinklingskontroll

Högtalartelefon: Högtalartelefon med full duplex med akustisk ekosläckningsfunktion och 
brusreduceringsteknik Två riktningsoberoende mikrofoner med en räckvidd på 3,7 m

Reglage: Dockningsbar fjärrkontroll med 3 meter räckvidd för kamera-/högtalartelefonfunktioner

Anslutning: Smidig USB-anslutning, trådlös Bluetooth-teknik och Near Field Communication-teknik 
(NFC)

Mått och vikt: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Fjärrkontroll: 41 x 128 x 9 mm /35 g; USB-kabel: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Logitech ConferenceCam BCC950 är  
en allt-i-ett-lösning för videokonferenser 
med HD-video och professionellt ljud för 
samarbete i små grupper.

Artikelnummer: 960-000867

Upplösning: Full HD-format 1 080 p @ 30 fps4

Kamera: 78° bildvinkel, 180 graders panorering/55 graders vinkling

Högtalartelefon: Inbyggda dubbla stereomikrofoner med automatisk brusreducering. Räckvidd på 
upp till 2,4 m

Reglage: Fjärrkontroll och enhetskontroller för att panorera, vinkla, zooma, besvara och avsluta 
samtal6 samt höja, sänka och stänga av ljudet

Anslutning: USB-anslutning

Mått och vikt: 154 x 345 x 147 mm med höjdstativ/568 g; Fjärrkontroll: 118 x 19 x 49 mm / 47 g



1 Fungerar med Skype® for Business, Zoom, Vidyo® och  
andra applikationer med integration. Skype for business 
kräver nedladdning av plugin-program.  
(Välj produkt för nedladdning på sidan  
www.logitech.com/support/business-products.)

2 Senaste versionen finns på  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3 Se www.logitech.com/lcp för uppdaterad lista med 
programdeltagare.

4  Vilka videolägen som stöds varierar mellan olika 
applikationer.

5 Läs mer om DIN-förlängningssladdar för GROUP på:  
www.logitech.com/accessories

6 Fungerar med Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, 
Vidyo® och andra applikationer med integration.

7 Med Skype® for Business och Skype med plugin-program  
(välj produkt och hämta på www.logitech.com/support/
business-products). Kompatibelt med Vidyo® och andra 
applikationer med integration.

8 Med stöd från Microsoft.®

9 Kräver nedladdning av programvara.Ladda ner på:  
www.logitech.com/support/brio

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, PC och alla ledande 
videokonferensplattformar. Certifierad för Skype Business, 
Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech 
Collaboration Program-medlemmar3

Vill du veta mer om våra  
samarbetsprodukter och hur  
du kan få en provperiod?
Besök www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne
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Produkter för videosamarbete från Logitech

LJUDLÖSNINGAR FÖR SAMARBETE

BESKRIVNING VIKTIGA FUNKTIONER

WIRELESS HEADSET 
H820e 

Trådlöst headset med DECT och ljud i 
företagsklass. Samtalsindikatorlampa, ljud 
av-knapp på mikrofonarmen och en ljud 
av-indikatorlampa.

Artikelnummer, dubbla: 981-000517  
Artikelnummer, mono: 981-000512

Modell: Finns som mono och dubbel; vadderad och justerbar bygel, vadderade öronkuddar

Räckvidd: Upp till 100 m

Batteritid/samtalstid: Upp till 10 timmar av HD-samtalstid. Laddare ingår

Ljudkontroller: Knappar på örat för svara/avsluta7, volym +/-, ljud av-knapp på mikrofonarmen samt 
indikatorlampa

Mått och vikt: 174 x 165 x 50 mm, Dubbla 128 g; Mono 88 g

USB HEADSET H650e Levererar DSP-ljud i företagskvalitet och 
användarvänliga funktioner som en smart  
LED-lampa för inkommande samtal som 
minimerar avbrotten.
 
Artikelnummer, stereo: 981-000519  
Artikelnummer, mono: 981-000514

Modell: Finns som mono och stereo; vadderad och justerbar bygel, vadderade öronkuddar

Räckvidd: 2,2 m sladd

Batteritid/samtalstid: Obegränsad (USB-anslutningen ger konstant ström)

Ljudkontroller: Snabb åtkomst med sladdmonterad kontroll för att svara/avsluta samtal7, volymreglage och 
ljud av

Mått och vikt: 174 x 165 x 50 mm /Stereo 120 g; Mono 93 g

USB HEADSET H570e Klar, bekväm och elegant kommunikation i 
företagsklass för alla plånböcker.

Artikelnummer, stereo: 981-000575  
Artikelnummer, mono: 981-000571

Modell: Finns som mono och stereo; vadderad och justerbar bygel, vadderade öronkuddar

Räckvidd: 2,1 m sladd

Batteritid/samtalstid: Obegränsad (USB-anslutningen ger konstant ström)

Ljudkontroller: Snabb åtkomst med sladdmonterad kontroll för att svara/avsluta samtal7, volymreglage och 
ljud av

Mått och vikt: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE 
P710e

Förvandla vilken arbetsplats som helst till 
ett konferensrum direkt. Levererar DSP-ljud i 
företagskvalitet, bärbarhet och flexibilitet  
för ytterligare en skärm med ett integrerat 
mobilstativ.

Artikelnummer: 980-000742

Anslutning: Smidig USB-anslutning, trådlös Bluetooth-teknik och Near Field Communication-teknik 
(NFC)

Enhetsstativ: Håller mobiltelefonen eller surfplattan i rät vinkel för skakfria videosamtal

Batteritid/samtalstid: Upp till 15 timmar

Ljudkontroller: Snabbknappar för svara/avsluta samtal, volym +/– och stänga av ljud

Mått och vikt: 120 x 120 x 40 mm / 275 g


