Professionele HD-video

voor levensechte vergaderingen
aan uw bureau

B910 HD Webcam
De Logitech B910 HD Webcam biedt face-to-face samenwerking via video rechtstreeks
vanaf de desktop. Videogesprekken ogen en klinken professioneel dankzij HD 720p-videokwaliteit,
een gezichtsveld van 78 graden en twee stereomicrofoons.
Kenmerken:
• 720p HD-video bij tot 30 frames per seconde
• Getrouw 16:9 breedbeeld met een gezichtsveld van 78 graden
• Twee stereomicrofoons
• Glazen Carl Zeiss®-lens
• Logitech RightLight™ 2-technologie en autofocus
• Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™ en Skype, compatibel met Cisco® en gecertificeerd voor Avistar en Avaya;
compatibel met de meeste UC- en webvergaderingstoepassingen
• Ondersteunt installatie op de achtergrond
• Plug-and-play installatie

UC for Real People

DATA SHEET

De Logitech B910 HD Webcam
Productspecificaties

Garantie

Prijs
EUR 79,99
Onderdeelnr. 960-000684

Beperkte hardwaregarantie van 3 jaar

Systeemvereisten
Met clip:
Breedte
Hoogte
Diepte
Gewicht

96 mm
34 mm
80 mm
80 g

Inhoud van de doos
•
•
•
•

B910 HD Webcam
Universele monitorclip
Installatie-cd
Handleiding

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

FUNCTIES UITGELICHT

Ervaar face-to-face professioneel
videovergaderen met vloeiende HD-video.

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™
en Skype, compatibel met Cisco® en
gecertificeerd voor Avistar en Avaya;
compatibel met de meeste UC- en
webvergaderingstoepassingen

Getrouw 16:9 breedbeeld met
een gezichtsveld van 78 graden

Ware plug-and-play met uw favoriete UCplatforms en videotoepassingen op pc of Mac.

Biedt meer videoframeruimte dan een
ingebouwde webcam waardoor gesprekken
levensechter zijn.

Ondersteunt installatie op de achtergrond

720p HD-video bij tot 30 frames per seconde

Twee stereomicrofoons
Profiteer van levensecht, stereobreedband
geluid.

U kunt de installatie van webcams gemakkelijk
uitvoeren en beheren in uw hele bedrijf,
dankzij installatie op de achtergrond via de
opdrachtregel.

Plug-and-play installatie
Glazen Carl Zeiss®-lens
Geniet van haarscherpe beelden, zelfs
wanneer u documenten van dichtbij,
een tekening op het whiteboard of een
demonstratie laat zien.

De set-up is een koud kunstje. Sluit hem
gewoon aan en u kunt gaan samenwerken.

Logitech RightLight™ 2-technologie en
autofocus
Webcam wordt op intelligente wijze
aangepast om de beeldkwaliteit bij weinig licht
op verschillende afstanden te verbeteren.

Kom meer te weten op: logitech.com/uc
Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.
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