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Kamera Logitech C930c
Cena

379,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

129089

Kod producenta

C930c

Kod EAN

6920377909789

Producent

LOGITECH

Opis produktu
Kamera internetowa Logitech C930C
Korzystaj z wideopołączeń, które sprawią, że poczujesz
obecność swoich rozmówców. Zaawansowana technologia
kamery internetowej Logitech C930C Webcam dostarcza
wyraźny dźwięk i obraz w praktycznie dowolnym otoczeniu,
nawet przy słabym oświetleniu. C930C oferuje zaawansowane
funkcje kamery internetowej na potrzeby doskonałych
wideokonferencji, takie jak obraz w rozdzielczości 1080p,
kompresję wideo H.264 i szerokie pole widzenia 90 stopni.
Kamera C930C uzyskała certyfikat zgodności programów
Skype dla firm i Cisco Jabber™, a także oferuje ulepszoną
integrację z rozwiązaniami firm BlueJeans, Broadsoft, LifeSize
Cloud, Vidyo i Zoom.

Doskonały obraz w dowolnym otoczeniu
Pokaż się z najlepszej strony podczas każdego
wideopołączenia, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Kamera
internetowa C930C zapewnia pole widzenia 90 stopni podczas
wyświetlania, przesuwania i pochylania oraz powiększenie
cyfrowe 4×, dzięki czemu możesz dostosować kadrowanie do
danego otoczenia. Technologia RightLight™ 2 i precyzyjny
obiektyw gwarantują wyraźny obraz nawet przy słabym
oświetleniu. Szerokie pole widzenia 90 stopni sprawia, że
kamera C930C może z łatwością uchwycić zespoły i tablice.

Wysoka jakość, niska przepustowość
Zwiększ produktywność spotkań dzięki niesamowicie
wyraźnemu obrazowi za każdym razem — nawet przy
ograniczonej przepustowości. Zoptymalizowana dla programu
Skype kamera internetowa C930C obsługuje technologię H.264
z kodowaniem Scalable Video Coding i kodowanie UVC 1.5 w
celu minimalizacji zależności od zasobów komputera i sieci.

Opcje montażu i prywatności
Kamerę można zamontować w miejscu, w którym sprawdzi się
najlepiej — na wyświetlaczu LCD, notebooku lub blacie biurka
— za pomocą regulowanego zaczepu. Ponadto kamerę C930C
można zamontować na własnym statywie. Zdejmowana osłona
wizjera obraca się w dół, aby zagwarantować prywatność i
spokój ducha. Dostosuj kamerę C930C oraz uzyskaj dostęp do
elementów sterujących przesuwaniem, powiększaniem i
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obrazem, korzystając z oprogramowania. Ustawienia kamery
Logitech do systemu Windows i komputera Mac.

Producent
Wymiary kamery (wys.szer.gł)
Wymiary kamery z zaczepem
Waga z zaczepem i kablem
Zgodność
Połączenia wideo w pełnej rozdzielczości HD
Połączenia wideo w jakości HD
Kompresja wideo
Pole widzenia
Powiększanie
Technologia RightLight 2
Automatyczne ustawianie ostrości
Zewnętrzna osłona migawki
Mikrofony wielokierunkowe
Zaczep uniwersalny
Certyfikat zgodności

Kamera Logitech C930c
Zewnętrzna osłona migawki
Zaczep uniwersalny
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Logitech
29 mm × 94 mm × 24 mm
3,3 mm × 94 mm × 71 mm
162 g
Wszystkie aplikacje UVC, H.264 dla programu Skype dla firm
1080p (do 1920 × 1080 pikseli)
720p (do 1280 × 720 pikseli) przy użyciu obsługiwanych
aplikacji klienckich
H.264
90°
Do 4× w rozdzielczości 1080p
Tak
Tak
Tak
2
Pasujący do monitorów LCD i CRT oraz do laptopów i zgodny ze
statywami
Standard Hi-Speed USB 2.0 (gotowość do USB 3.0)

