
Breedst, scherpst, snelst
Desktopsamenwerking in HD-video

De Logitech Webcam C930e   
De Logitech Webcam C930e biedt het breedste gezichtsveld ooit in een desktopcamera  
(90 graden) en is de eerste met HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5-codering, de nieuwste technologie 
waarmee pc-bandbreedte wordt vrijgemaakt dankzij videoverwerking op de camera. Met functies 
voor pannen, kantelen en zoomen en HD-video (1080p) biedt deze webcam de meest professionele 
desktopvideosamenwerking ooit.  

Kenmerken:
•  HD-videokwaliteit (1080p) met 30 frames per seconde

•  H.264 met SVC (Scalable Video Coding) en UVC 1.5-coderingstechnologie

•  Diagonaal gezichtsveld van 90 graden

•  4X digitale zoom in Full HD

•  Software voor pannen, kantelen en zoomen

•  Gecertificeerd voor Microsoft® Lync™ 2013 en Skype®, compatibel met de meeste UC- en webvergaderingstoepassingen 

•  Glazen Carl Zeiss®-lens met autofocus 

•  Handige privacysluiter

• Plug-and-play USB-verbinding

•  Meerdere bevestigingsopties

UC for Real People



Privacysluiter

* Voor de bediening moet u mogelijk software downloaden.

Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560

© 2013 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen 

van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. De informatie hierin over product, prijs en functies is onderhevig aan 

verandering zonder kennisgeving.

Kom meer te weten op: logitech.com/c930e
Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.

DATA SHEET

Logitech Webcam C930e

Productspecificaties
Prijs EUR 109,99
Onderdeelnr.  960-000972

Zonder clip:
Breedte   94 mm
Hoogte   29 mm
Diepte   24 mm

Met clip:
Breedte   94 mm
Hoogte   43 mm
Diepte   71 mm

Gewicht   162 g

Garantie
3 jaar

Inhoud van de doos
• Logitech C930e webcam
• Externe privacysluiter
• Snelstartgids

Systeemvereisten
• Windows® 7 of Windows® 8 
• Mac OS® X 10.7 of hoger 
• 2.4GHz Intel® Core 2 Duo-processor 
• 2GB RAM of meer 
•  Ruimte op vaste schijf voor  

opgenomen video‘s 
• USB 2.0-poort (USB 3.0-gereed)

FUNCTIES UITGELICHT

De eerste HD-webcam (1080p) die 
H.264 ondersteunt met SVC en UVC 
1.5-coderingstechnologie 

Hiermee wordt pc-bandbreedte vrijgemaakt 
door video in de camera te verwerken en deze 
dynamisch aan te passen aan de beschikbare 
bitstream. Het resultaat is een vloeiendere 
videostreaming in toepassingen zoals 
Microsoft® Lync™ 2013. 

Breedste gezichtsveld ooit voor een 
desktopcamera 

Profiteer van een breed gezichtsveld  
(90 graden), perfect voor presentaties 
met een whiteboard of het geven van 
demonstraties.

HD-videokwaliteit (1080p)  
met 30 frames per seconde

Brengt levensechte HD-video naar 
telefonische vergaderingen, waardoor 
gezichtsuitdrukkingen, non-verbale signalen 
en bewegingen duidelijk te zien zijn.

4X digitale zoom in Full HD

4X zoom met 1080p biedt het hoogste 
detailniveau voor uw gesprekken, beeld en 
presentaties.*

Optie voor pannen, kantelen en zoomen 

Pannen, kantelen en zoomen binnen het 
gezichtsveld van 90 graden voor gefocuste 
weergave tijdens desktopvideovergaderingen.*

Gecertificeerd voor Microsoft® Lync™ 2013  
en Skype®, compatibel met de meeste UC- en 
webvergaderingstoepassingen 

Ware plug-and-play in uw favoriete 
videotoepassingen op uw pc of Mac; 
ondersteunt H.264 (1080p) voor Lync™ 2013.

Glazen Carl Zeiss®-lens met autofocus 

Geniet van haarscherpe beelden, zelfs 
wanneer u documenten van dichtbij, 
een tekening op het whiteboard of een 
productdemonstratie laat zien.

Handige privacysluiter  

Eenvoudige afsluiting van de lens voor  
meer privacy en beveiliging.

Plug-and-play USB-verbinding  

Kan eenvoudig op pc’s en Macs worden 
aangesloten, zonder extra software.

Meerdere bevestigingsopties

U heeft de keuze om de camera op de beste 
plek voor u, lcd-scherm, notebook of tafel, 
met de bijgevoegde clip of op een statief met 
ingebouwde schroefdraad te bevestigen.


