
De Logitech Webcam C925e levert haar-
scherp beeld voor een verbeterde fa-
ce-to-face video-ervaring vanaf vrijwel elk 
bureaublad. 

Dankzij een gezichtsveld van 78°, volledige 
HD-video met autofocus en RightLight™ 
2-technologie biedt de C925e een uitste-
kende samenwerkingservaring waarbij de 
beeldkwaliteit bij weinig licht en tegen-
licht op verschillende afstanden wordt 
verbeterd. 

Twee omnidirectionele stereomicrofoons 
leveren kristalhelder geluid in elke omge-
ving, van privékantoor tot open wer-
kruimte. Voor privacy en veiligheid kunnen 
gebruikers zich snel afzonderen van de vi-
deostream met het ingebouwde lenskapje.

De C925e is briljant ontworpen voor ge-
bruikers die de kwaliteit van hun dagelijk-
se videosamenwerking willen verbeteren. 
Dankzij de plug-and-play USB-verbinding 
is het een makkie om in te stellen en te 
gebruiken. 

Het is zelfs compatibel met elke software-
toepassing voor videovergaderingen, inclu-
sief de toepassingen die u al gebruikt. 

Dankzij geavanceerde bedrijfscertificerin-
gen waaronder compatibiliteit met Skype 
for Business en Cisco Jabber® en uitge-
breide integratie met toepassingen van 
LCP-leden (Logitech Collaboration Pro-
gram)1 kunnen gebruikers rekenen op een 
naadloze, geïntegreerde vergaderervaring. 
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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 
recentste informatie. 

2  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste 
versie 
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PRODUCTSPECIFICATIES

Logitech Webcam C925e 
Onderdeelnummer: 960-001076
EAN-code: 5099206064027

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10
Mac OS® X 10.7 of hoger
SUSE Linux 11 SP2 (voor Cisco VXC6215)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Camera

Tot 1080p videogesprekken bij 30 frames per seconde 
(tot 1920 x 1080 pixels)

H.264-videocompressie

Twee ingebouwde stereomicrofoons met 
automatische ruisonderdrukking

Geïntegreerd lenskapje

Autofocus

Automatische correctie bij weinig licht

Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd (geschikt voor USB 
3.0)

Universele clip past op statief, laptop, lcd- of  
CRT-schermen

INHOUD VAN DE DOOS

Logitech Webcam C925e
Snelstartgids

CERTIFICERINGEN

Gecertificeerd voor Skype for Business, 
geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®, gecertificeerd 
voor Skype® en compatibel met Cisco Jabber® en 
WebEx®2

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Zonder clip en draad
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g (6,0 oz)

Met clip en draad 
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g (6,0 oz)

1080p HD-video bij tot 30 frames per seconde

UVC H.264-coderingstechnologie

Gezichtsveld van 78°

Twee omnidirectionele stereomicrofoons 

Handige privacysluiter

Logitech RightLight™ 2-technologie en autofocus 

Gebruiksvriendelijk 

Meerdere bevestigingsopties 

Professionele certificeringen

Volledige HD 1080p 30 fps biedt telkens weer een levendige indruk met levensechte videogesprekken.

Maakt pc-bandbreedte vrij dankzij videoverwerking in de camera.

Zie meer zonder de camera te verplaatsen of bij te snijden en te zoomen.

Ontworpen om geluid vast te leggen voor heldere communicatie in grotere ruimten zoals kantoren en kleine 
vergaderruimtes.

Eenvoudige afsluiting van de lens voor meer privacy en beveiliging.

Webcam wordt op intelligente wijze aangepast om de beeldkwaliteit bij weinig licht en tegenlicht op 
verschillende afstanden te verbeteren.

Eenvoudige set-up en gebruiksvriendelijk, maakt videovergaderen gemakkelijk dankzij plug-and-play USB-
aansluiting.

Bevestig de camera met de bijgevoegde clip of het statief met ingebouwde schroefdraad op de plek die voor u 
het beste werkt, zoals een lcd-scherm, notebook of tafel.

Dankzij de certificeringen van toonaangevende bedrijven (gecertificeerd voor Skype for Business, 
geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync® 2013, en compatibel met Cisco Jabber® en WebEx®2) en de uitgebreide 
integratie met de toepassingen van LCP-leden (Logitech Collaboration Program)1, profiteert u van een 
geïntegreerde ervaring met de meeste videovergaderplatformen op bedrijfsniveau.

FUNCTIES VOORDELEN

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


