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4K Ultra HD @ 30 fps, 90° FOV, 5x digital zoom, HDR
Met 4K UHD-kwaliteit levert de beste Logitech-webcam ooit de meest hoogwaardige desktopvideo-ervaring die u
maar kunt krijgen. Fel licht? RightLight™ 3 met HDR van Logitech laat u zichzelf van uw beste kant zien ongeacht
de verlichting, van weinig licht tot direct zonlicht. Drukke werkruimte? Regisseer uw visuele omgeving met
technologie voor achtergrondvervanging om uw achtergrond te vervagen in een drukke werkruimte of helemaal te
vervangen door uw eigen achtergrondafbeeldingen te selecteren en te uploaden. De hoogwaardige camera biedt
haarscherp beeld, 5X digitale zoom, autofocus en drie gezichtsveldinstellingen (65°/78°/90°). BRIO ondersteunt
meerdere HD-resoluties, waaronder 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) en 720p (HD) om uw computer-
/netwerkomgeving optimaal te ondersteunen. Ervaar geweldige face-to-face samenwerking met Logitech BRIO.

LEG ELK DETAIL VAST IN 4K HD

Stream kristalheldere video met superieure resolutie, framefrequentie, kleuren en details. Logitech BRIO levert 4K
Ultra HD bij 30 fps of 1080p bij 30 of een supervloeiende 60 fps voor uitstekende helderheid, vloeiendheid en detail.
Zie alles in detail met 5x zoom.

ZIE ER GEWELDIG UIT, IN ELK LICHT

De toepassingen voor videovergaderen, -streaming en -opname. De BRIO is te gebruiken bij elke
lichtomstandigheid of er nu weinig licht of juist fel zonlicht is. De Logitech BRIO met RightLight™ 3 en HDR-



technologie (High Dynamic Range) past zich aan om het belangrijkste in beeld te brengen.

VEILIGHEID EN GEMAK IN ÉÉN

BRIO gebruikt zowel optische als infraroodsensors en biedt snelle en veilige gezichtsherkenning voor Windows
Hello. Er hoeft geen wachtwoord ingevoerd te worden bij gebruik van Windows 10: kijk gewoon in de lens van BRIO
en het account wordt geopend.

VERSTELBAAR GEZICHTSVELD

Kies uit drie gezichtsvelden om de video perfect in beeld te brengen. Voor het ideale frame van hoofd en schouders
is 65 graden de beste stand. Om grotere groepen of meer van de ruimte in beeld te brengen, is 78 of 90 graden de
beste stand.

4K-OPNAME

Gebruik BRIO met software zoals Camera voor Windows 10, XSplit Broadcaster, OBS en SwiftCapture om op te
nemen in resoluties tot 4K.

VLOEIENDE STREAMING

BRIO behoudt een hoge framefrequentie ongeacht de belichting en zonder vertraging, om gelijke tred te houden
met jouw gamingbroadcast. Stream in Full 1080p HD met maximaal 60 frames per seconde voor vloeiende
videobeelden die elke beweging kunnen bijbenen.

GECERTIFICEERD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

De camera is compatibel met Skype voor Bedrijven, Windows Hello en Cisco Jabber™, werkt met Microsoft
Cortana®, en biedt verbeterde integratie met BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo en Zoom. Als de
oplossing een webcam kan herkennen, is de BRIO compatibel.

BEVESTIGINGS- EN PRIVACYOPTIES

Bevestig de BRIO met de verstelbare clip op de plek waar deze het beste werkt (zoals een lcd-scherm, notebook of
tablet), of op een statief. Een afneembaar lenskapje kan omlaag worden geklapt voor meer privacy.

5X ZOOM IN HD

Gebruik de functies inzoomen en pannen om afleidende achtergronden buiten beeld te houden. De geavanceerde
4K-beeldsensor van BRIO levert HD-kwaliteit zonder pixelranden of waas, zelfs wanneer ingezoomd.

CAMERA-INSTELLINGEN

Maak optimaal gebruik van BRIO en krijg toegang tot functies voor pannen, zoomen en beeldbesturing met behulp
van de Logitech Camera Settings-software voor Windows en Mac.

Design

Ingebouwde microfoon Ja
Interface USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Kleur van het product Zwart

Lengte snoer 1,5 m

Montagewijze Clip



Gewicht en omvang

Breedte 102 mm

Diepte 27 mm

Gewicht 63 g
Hoogte 27 mm

Inhoud van de verpakking

Opbergetui Ja

Prestatie

Automatisch scherpstellen Ja

Diagonaal gezichtsveld 90°

Digitale zoom 5x

Face tracking Ja

Maximale beeldsnelheid 90 fps

Maximale videoresolutie 4096 x 2160 Pixels

Ondersteunde video-modi 720p,1080p,2160p

Resolutie bij opnamesnelheid 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps

Ruisonderdrukking Ja

Volledige HD Ja

Zoomcapaciteit Ja

Software

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El
Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra

Ondersteunt Windows

Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise
x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home
Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7
Home Premium x64,Windows 7 Professional,Wind

Verpakking
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