
HD WEBCAM 
C615

HOE, WAT EN WAAR U MAAR WILT
Logitech® HD Webcam C615. Deel video's en voer videogesprekken 
in HD. Hoe, wat en waar u maar wilt. Neem scherpe, levendige 
video's op in Full HD 1080p om te delen op Facebook® en YouTube™ 
voor uw videoblog of gamecast. Chat in Skype, Google Hangouts 
en Facetime voor Mac in HD 720p. Deze kleine en flexibele 
webcam biedt vloeiende videobeweging, rijke kleuren en een breed 
gezichtsveld waarmee u zich van uw beste kant laat zien zoals u dat 
niet kunt bij ingebouwde webcams. Draai de HD Webcam C615  
360 graden rond om de actie vast te leggen. Wanneer u klaar bent, 
kunt u de webcam inklappen waardoor de lens wordt beschermd en 
u de webcam overal mee naartoe kunt nemen.

INHOUD VAN DE DOOS

• Webcam met draad van 90 cm

• Voetstuk geschikt voor statief

• Handleiding

• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 
productondersteuning

KENMERKEN

• Video-opnames in Full HD 1080p

• Face-to-face gesprekken in HD 720p

• Beter dan ingebouwd

• Opklapbaar, geschikt voor statief en  
360 graden draaibaar

• Glazen lens met autofocus



TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Video-opnames in Full HD (tot 1920 x 1080 pixels)

• Videogesprekken in 720p HD (tot 1280 x 720 pixels) met 
ondersteunde clients voor videogesprekken

• Foto's: tot 8 MP (softwarematig) 

• Full HD, glazen lens met autofocus

• Ingebouwde microfoon met automatische ruisonderdrukking

• Automatische correctie bij weinig licht

• Inklapbaar ontwerp om mee te nemen

• Zwenkhoek van 360 graden

• Universele clip past op statief, laptops en lcd-schermen

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnummer EMEA 960-001056 n.v.t.

Barcode 5099206061330 (EAN-13) 50992060613311 (SCC-14)

Gewicht 241 gr 2376 gr

Lengte 15,80 cm 31,50 cm

Breedte 7,62 cm 31,60 cm

Hoogte/diepte 20,40 cm 22,40 cm

Volume 2,433 dm3 0,0223 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 8 1

1 pallet EURO 576 72

1 container 20 ft 10080 1260

1 container 40 ft 21280 2660

1 container 40 ft HQ 23408 2926
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