
Η Logitech® προσφέρει την καλύτερη κάμερα 
web που έχει κατασκευάσει ποτέ, με ανάλυση 4K 
UHD και ζουμ 5X για πραγματικά εντυπωσιακή 
ποιότητα βίντεο.

Ο αισθητήρας εικόνας 4K της κάμερας BRIO 
διαθέτει τεχνολογία επόμενης γενιάς η οποία 
προσφέρει ψηφιακό ζουμ 5X, υψηλό ρυθμό 
καρέ και πολλές αναλύσεις, ώστε να υποστηρίζει 
ιδανικά κάθε περιβάλλον υπολογιστή/δικτύου. 
Χάρη στην τεχνολογία RightLight™ 3 με HDR 

της Logitech, θα φαίνεστε εξαιρετικά σε όλες 
τις συνθήκες φωτισμού, είτε όταν το φως 
είναι χαμηλό είτε όταν βρίσκεστε υπό το φως 
του ήλιου. Η προηγμένη οπτική τεχνολογία 
της Logitech προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς 
αναλύσεις βίντεο με αυτόματη εστίαση και 
πολλές επιλογές οπτικού πεδίου – 65°, 78° και 
90°.

Η κάμερα BRIO διαθέτει επίσης πολλές 
πρόσθετες δυνατότητες, όπως είναι η 
υποστήριξη για την αναγνώριση προσώπου 
βάσει υπερύθρων για την ενίσχυση της 
ασφάλειας κατά τη σύνδεση, λειτουργεί με 
τη Microsoft Cortana®, υποστηρίζει πολλούς 
τύπους συνδέσεων και επιτρέπει τη στήριξη της 
κάμερας στο καλύτερο δυνατό σημείο – στην 
οθόνη LCD, στο notebook ή στο τραπέζι, χάρη 
στο αφαιρούμενο κλιπ ή την ενσωματωμένη 
υποδοχή για τρίποδο.

Logitech BRIO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ
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1  Απαιτεί λήψη λογισμικού.

2  Πιστοποιημένη για Skype for Business, συμβατή με Cisco Jabber® και 
WebEx®.

3  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
την πιο πρόσφατη έκδοση.
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Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις,  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.
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Αισθητήρας εικόνας Ultra HD 4K
Υποστηρίζει πολλές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των αναλύσεων 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 1080p (Full HD) 
@ 30 ή 60 fps και 720p (HD) @ 30, 60 ή 90 fps για τη 
βέλτιστη υποστήριξη της ποιότητας που προσφέρει η 
εφαρμογή και η οθόνη σας.

RightLight™ 3 με HDR
Δείξτε τον καλύτερο εαυτό σας σε όλες τις συνθήκες 
φωτισμού, είτε το φως είναι χαμηλό είτε όταν βρίσκεστε 
υπό το φως του ήλιου.

Εξαιρετικά ασφαλής σύνδεση με αισθητήρα 
υπερύθρων
Η τεχνολογία υπερύθρων υποστηρίζει την αναγνώριση 
προσώπου για προηγμένη ασφάλεια με το Windows 
Hello™ ή άλλο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου.

Ψηφιακό ζουμ 5x
Θέλετε να δείτε καλύτερα τις λεπτομέρειες; Κάντε 
μεγέθυνση και μετακινήστε το οπτικό πεδίο με ευκολία, 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου της Logitech ή 
της εφαρμογής.

Εκτεταμένο οπτικό πεδίο
Προσαρμόστε το οπτικό πεδίο στις 90° για να δείξετε το 
χώρο σας ή για να συμπεριλάβετε περισσότερα άτομα 
ή περιορίστε το στις 65° ή τις 78° για πιο εστιασμένη 
επικοινωνία.1

Οπτική τεχνολογία με αυτόματη εστίαση για 
εξαιρετική ευκρίνεια
Βελτιώστε τη συνεργασία σας πρόσωπο με πρόσωπο. 
Με την κάμερα BRIO θα νιώθετε ότι είστε κοντά στο 
συνομιλητή σας. Η προηγμένη τεχνολογία του φακού 
αυτόματης εστίασης της Logitech προσφέρει απίστευτη 
ποιότητα βίντεο με εξαιρετική ανάλυση, ταχύτητα, 
ομαλότητα, ισορροπία χρωμάτων και λεπτομέρεια.

Πιστοποιημένη για επιχειρήσεις
Οι πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέδου2 σάς 
επιτρέπουν να ξεκινήσετε την επόμενη παρουσίαση ή 
τηλεδιάσκεψή σας με απόλυτη εμπιστοσύνη.

Πανκατευθυντικά μικρόφωνα
Τα δύο πανκατευθυντικά μικρόφωνα με τεχνολογία 
εξάλειψης θορύβου προσφέρουν επαγγελματική 
απόδοση ήχου. Τα μικρόφωνα λειτουργούν και με τη 
Microsoft® Cortana®.

Πολλές επιλογές στήριξης
Δυνατότητα στήριξης της κάμερας στο καλύτερο 
δυνατό σημείο — στην οθόνη LCD, στο notebook ή 
στο τραπέζι – με τη χρήση του αφαιρούμενου κλιπ ή 
της ενσωματωμένης υποδοχής για τρίποδο. Το κλιπ 
προσαρμόζεται για να ταιριάζει σε διάφορες οθόνες.

Άμεση σύνδεση μέσω USB
Συνδέεται σε PC, Mac® και συσκευές Chrome™ χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον λογισμικό.

Κάλυμμα φακού
Ενεργοποιήστε άμεσα την απόρρητη λειτουργία, 
χρησιμοποιώντας το κάλυμμα του φακού.

Πολλοί τύποι συνδέσεων
Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία που προσφέρει η 
τεχνολογία USB 2.0 (έως Full HD) και USB 3.0 (έως 4K).

Προσαρμοσμένη θήκη μεταφοράς
Κάντε τη μετάδοσή σας ακόμα και όταν ταξιδεύετε. Η 
προσαρμοσμένη θήκη μεταφοράς διαθέτει ξεχωριστά 
τμήματα για την κάμερα και το αποσπώμενο κλιπ/
καλώδιο για να μεταφέρετε με άνεση την κάμερα BRIO 
όπου και αν πηγαίνετε.

BRIO
Κωδικός προϊόντος # 960-001106
Κωδικός EAN: 5099206068100

Συμβατή με UVC/απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία
Λειτουργεί με την Cortana
Συμβατή με Cisco Jabber™ και WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 ή Windows 10

Mac OS X® 10.7 ή νεότερες εκδόσεις

Google Chromebook™ Έκδοση 29.0.1547.70,

Πλατφόρμα 4319.79.0 με:

Επεξεργαστής Core 2 Duo της Intel® 2,4 GHz

Μνήμη RAM 2 GB ή περισσότερη

Ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο για τα βίντεο που 
τραβήξατε

Θύρα USB 2.0 (έτοιμη για χρήση με θύρα USB 3.0)

Πιστοποιημένη για Skype® for Business3, Windows®, Mac,  
και πιστοποίηση Microsoft Windows Hello™

Κάμερα
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g / 2,2 oz

Κλιπ
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g / 1,5 oz

Καλώδιο
2,2 m
7,2'
63 g / 2,2 oz

Κάμερα web, αφαιρούμενο κλιπ και καλώδιο USB 3.0 (συμβατό 
με USB 2.0 και Type C)

Τριετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

Σχεδιασμένη να λειτουργεί με το ενσωματωμένο πρόγραμμα 
οδήγησης USB video-class του συστήματος

Η προαιρετική εφαρμογή ρυθμίσεων για την κάμερα 
προσφέρει τα εξής:

Προσαρμοζόμενο οπτικό πεδίο

Ρυθμίσεις εικόνας κάμερας

Μετατόπιση, κλίση και ζουμ

Ενσωματωμένο εργαλείο αντικατάστασης φόντου, με την 
υποστήριξη της Personify

Για να το κατεβάσετε, επισκεφτείτε την τοποθεσία:  
www.logitech.com/support/brio


