
De Logitech® B525 HD Webcam maakt het 
gemakkelijk voor professionals onderweg om 
overal persoonlijke vergaderingen te houden. 
U kunt de camera gemakkelijk meenemen 
dankzij het handige inklapbare ontwerp. 
Bevestig de camera gewoon aan uw laptop en 
start de vergadering.

Dankzij de 720p HD-video die bij 30 frames 
per seconde wordt vastgelegd, levert de B525 
HD Webcam ook bij weinig licht kristalheldere 
video. De ingebouwde autofocus handhaaft de 
scherpte tot op 10 centimeter.

Dankzij de eenvoud van plug-and-play is set-
up in een handomdraai uitgevoerd. Bovendien 
zorgen geavanceerde bedrijfscertificeringen 
en verbeterde integratie met leden van het 
Logitech Collaboration Program (LCP)1 voor 
een naadloze vergaderervaring met elke 
toepassing voor videovergaderen.

Logitech B525 HD Webcam  

OPKLAPBAAR 
HD-VIDEO.
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1  Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en Zoom.

Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de laatste 
informatie
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PRODUCTSPECIFICATIES

B525 HD Webcam
Onderdeelnummer: 960-000842
EAN: 5099206030725

SYSTEEMVEREISTEN

UVC-modus (geen software-installatie vereist)

Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10

INHOUD VAN DE DOOS

Webcam

Handleiding

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 3 jaar

COMPATIBILITEIT

Gecertificeerd voor Skype for Business en 
geoptimaliseerd voor Microsoft® LyncTM, Cisco 
Jabber®- en WebEx®-compatibel. Uitgebreide 
integratie met LCP-leden (Logitech Collaboration 
Program)1.

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Met clip 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6” 
88 g/3,1 oz

Werkt met de meeste videovergadertoepassingen
Gebruikers kunnen aan de slag met alle gewenste 
videovergaderprogramma's voor desktops.

Premium HD-kwaliteit met autofocus
720p HD tot 30 fps met autofocus: afbeeldingen 
blijven haarscherp in high definition, zelfs close-ups 
(tot op 10 cm van de cameralens).

Ware 2.0-megapixelsensor met RightLight™ 
2-technologie
Profiteer van hoogwaardig bellen met beeld, zelfs in 
kantoren of vergaderruimtes met weinig licht.

Bellen met beeld in HD (1280 x 720 pixels) met 
aanbevolen systeem

Autofocus

Ingebouwde stereomicrofoon

FUNCTIES UITGELICHT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

Hoogwaardige microfoons
Dankzij ingebouwde microfoon is het geluid 
kristalhelder. 

Beperkte hardwaregarantie van 3 jaar
Logitech for Business ondersteunt de behoeften 
van bedrijven met een uitgebreide garantie.

Ontwerpvoordelen voor bedrijven
Dankzij de rotatie van 360° kunt u de camera 
gemakkelijk in meerdere hoeken zetten, of u nu met 
één of meerdere personen belt. En als u niet gezien 
wilt worden, draait u de camera van u weg om 
privacy te krijgen.

69° diagonaal gezichtsveld

Universele clip voor laptops of lcd-schermen

Hi-speed USB 2.0-gecertificeerd

UVC-compatibel

Opklapbaar, dus handig voor onderweg
Door het geïntegreerde ontwerp kunt u de camera 
gemakkelijk inpakken en met u meenemen zonder 
dat een afzonderlijke etui vereist is. Perfect voor 
drukke professionals die altijd onderweg zijn!

Ware plug-and-play
Sluit de Logitech B525 HD Webcam gewoon aan, 
kies uw gewenste videotoepassing en start uw 
bijeenkomst.

Universele clip
Past op uw lcd-monitor of laptop, waar u ook aan het 
werk bent.

Ware 2.0-megapixelsensor met RightLight™ 
2-technologie

Werkt met de meeste videovergadertoepassingen

Kabel van 1,5 meter (5 ft)


