BERRAK GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR.
İSTEDİĞİNİZ ZAMAN. İSTEDİĞİNİZ
YERDE.

Logitech Webcam C925e
Logitech Webcam C925e, gelişmiş bir yüz
yüze video deneyimi için jilet gibi keskin
görüntüyü herhangi bir masaüstünden
sanal olarak iletir.
78° görüş alanı, otomatik odaklamalı full
HD video ve RightLight™ 2 teknolojisiyle
Logitech Webcam C925e çeşitli mesafelerde, düşük ışıklı ve arkadan aydınlatmalı
durumlarda görüntü kalitesini artırarak
sıra dışı bir işbirliği deneyimi sunar.

Çok yönlü çift stereo mikrofonlar, özel
ofislerde ve açık çalışma alanlarında
berrak ses sağlar. Kullanıcılar, dahili gizlilik
kapağıyla video akışında hızlı şekilde gizlilik ve güvenlik de edinir.
C925e, günlük video görüşmesini geliştirmek isteyen herkes için mükemmel şekilde
tasarlanmıştır. Tak ve çalıştır USB bağlantısı, kurulumu ve çalıştırmayı son derece
kolaylaştırır.

Kullandıklarınız da dahil herhangi bir
video konferans yazılım uygulamasıyla bile
çalışır.
Skype Kurumsal ve Cisco Jabber ® uyumluluğu dahil, gelişmiş iş sertifikalarının
yanı sıra Logitech İşbirliği Programı (LCP)
üyeleriyle gelişmiş entegrasyon 1 sayesinde
kullanıcılar sorunsuz bir toplantı deneyimi
bekleyebilir.

Logitech Webcam C925e
ÖZELLİKLER

AVANTAJLAR

30 kare/saniyeye kadar HD 1.080p video

Full HD 1.080p 30 fps gerçek gibi görüntülü aramalarda her zaman canlı bir etki yaratır.

UVC H.264 kodlama teknolojisi

Video işlemeyi kamerada gerçekleştirerek PC bant genişliğini rahatlatır.

78° görüş alanı

Kamerayı yeniden yerleştirmenize, kaydırmanıza ya da yakınlaştırmanıza gerek kalmadan daha fazlasını görün.

Çok yönlü çift stereo mikrofonlar

Ofis ve küçük konferans odaları gibi daha geniş alanlarda net iletişim kurulabilmesi için sesi yakalamak üzere
tasarlanmıştır.

Pratik gizlilik kapağı

Ek gizlilik ve güvenlik için mercek kolayca kapanır.

Logitech RightLight™ 2 teknolojisi ve otomatik
odaklama

Web kamerası, çeşitli mesafelerde, düşük ışıklı ve arkadan aydınlatmalı durumlarda görüntü kalitesini artırmak
için akıllı ayarlamalar yapar.

Kolay kullanım

Kurulumu ve kullanımı kolaydır, tak ve çalıştır USB bağlantısı görüntülü toplantıları kolaylaştırır.

Birden fazla montaj seçeneği

LCD ekran, dizüstü bilgisayar ya da masaüstü kullanıyor olmanız fark etmeksizin, ekli klipsi ya da üç ayaklı
yerleşik parçayı kullanarak kamerayı istediğiniz yere monte edebilirsiniz.

Profesyonel düzeyde sertifikalar

Önde gelen iş sertifikaları (Skype Kurumsal sertifikalıdır, Microsoft® Lync® 2013 için en iyi hale getirilmiştir, Cisco
Jabber® ve WebEx® uyumludur2) ve Logitech İşbirliği Programı (LCP) üyeleri1 ile gelişmiş entegrasyon çoğu işletme
sınıfı video konferans platformlarında entegre deneyim sağlar.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Logitech Webcam C925e
Parça No.: 960-001076
EAN Kodu: 5099206064027

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI
Klips ve kablo olmadan
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3 inç
170 g (6,0 oz)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Klips ve kablo ile
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8 inç
170 g (6,0 oz)

Kamera
30 kare/saniyede 1.080p görüntülü arama (1.920 x
1.080 piksele kadar)
H.264 görüntü sıkıştırma

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows® 7, Windows® 8 veya Windows® 10
Mac OS® X 10.7 veya üzeri
SUSE Linux 11 SP2 (Cisco VXC6215 için)

Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik
çift stereo mikrofon

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Dahili Gizlilik Kapağı

Logitech Webcam C925e
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Otomatik odaklama
Otomatik olarak zayıf ışığı düzeltme özelliği

ONAYLAR

Hi-Speed USB 2.0 onaylı (USB 3.0 kullanımına hazır)

Skype Kurumsal sertifikalıdır, Microsoft Lync için en
iyi hale getirilmiştir, Skype® sertifikalıdır, Cisco Jabber®
ve WebEx® uyumludur2

Üç ayak kullanımına hazır evrensel klips, dizüstü
bilgisayarlara, LCD veya CRT monitörlere uyar
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Daha fazlasını öğrenin:
www.logitech.com
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tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.

®

Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, ve Zoom dahildir.
Tam liste ve en güncel bilgiler için www.logitech.com/lcp
adresini ziyaret edin.
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