
Logitech® levert onze beste webcam 
ooit met 4K UHD en 5X zoom voor echt 
geweldige videokwaliteit.

De 4K-beeldsensor van BRIO is een 
krachtpatser van de volgende generatie die 
5X digitale zoom, hoge framefrequenties 
en meerdere resoluties mogelijk maakt 
om elke computer-/netwerkomgeving te 
ondersteunen. RightLight™ 3 met HDR 

van Logitech laat u zichzelf van uw beste 
kant zien ongeacht de verlichting, van 
weinig licht tot fel zonlicht. Geavanceerde 
Logitech-optica leveren een haarscherpe 
videoresolutie met autofocus en meerdere 
gezichtsveldopties: 65°, 78° en 90°.

BRIO zit bovendien boordevol extra's, 
waaronder ondersteuning voor op infrarood 
gebaseerde gezichtsherkenning om 

aanmeldveiligheid te versterken, werkt 
met Microsoft Cortana®, ondersteunt 
meerdere verbindingstypen en biedt de 
flexibiliteit om de camera te bevestigen 
met de verwijderbare clip of het statief 
met ingebouwde schroefdraad op de plek 
die voor u het beste werkt, zoals een lcd-
scherm, notebook of tafel.

Logitech BRIO

ULTRAHOGE DEFINITIE
VOOR ULTRAHOGE
VERWACHTINGEN.
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1  Hiervoor moet u software downloaden.
2  Gecertificeerd voor Skype for Business, compatibel met Cisco 

Jabber® en WebEx®.
3  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste 

versie.
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Neem voor bestellingen of verdere vragen  
contact op met uw leverancier.
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Ultra HD 4K-beeldsensor
Biedt meerdere resoluties, inclusief 4K (Ultra HD) 
met 30 fps, 1080p (Full HD) met 30 of 60 fps en 
720p (HD) met 30, 60 of 90 fps om de kwaliteit 
van uw toepassing en beeldscherm zo goed 
mogelijk te ondersteunen.

RightLight™ 3 met HDR
Laat u van uw beste kant zien ongeacht de 
verlichting, van weinig licht tot fel zonlicht of 
hoog contrast.

Ultraveilig inloggen met behulp van de 
infraroodsensor
Infraroodtechnologie ondersteunt 
gezichtsherkenning voor geavanceerde 
beveiliging met Windows Hello™ of andere 
gezichtsherkenningssoftware.

5X digitale zoom
Wilt u iets van naderbij bekijken? Zoom in en 
verplaats u nauwkeurig door het beeld met 
Logitech- of in-app-besturingselementen.

Breed gezichtsveld
Verbreed uw gezichtsveld tot 90° om meer van de 
ruimte of meer mensen te laten zien, of beperkt 
het tot 65° of 78° voor gerichte communicatie.1

Haarscherpe optische lens met autofocus
optimaliseert face-to-face samenwerking. Met 
BRIO is het bijna alsof u in dezelfde ruimte zit. De 
geavanceerde autofocustechnologie van Logitech 
levert geweldige videokwaliteit met superieure 
resolutie, snelheid, vloeiende beelden, kleurbalans 
en details.

Gecertificeerd voor het bedrijfsleven
Dankzij certificeringen op bedrijfsniveau2 kunt 
u vol vertrouwen uw volgende presentatie of 
videovergadering starten.

Omnidirectionele microfoons
Twee omnidirectionele microfoons met 
ruisonderdrukking bieden audiokwaliteit van 
bedrijfsniveau. De microfoons werken zelfs met 
Microsoft® Cortana®.

Meerdere bevestigingsopties
Bevestig de camera met de verwijderbare clip 
of het statief met ingebouwde schroefdraad op 
de plek die voor u het beste werkt, zoals een 
lcd-scherm, notebook of tafel. Clip is aanpasbaar 
zodat deze op verschillende schermen kan 
worden gebruikt.

Plug-and-play USB-verbinding
Maakt eenvoudig verbinding met pc-, Mac®- en 
Chrome™-apparaten zonder dat aanvullende 
software vereist is.

Lenskapje
Schakel in een handomdraai over op de 
privacymodus met behulp van het lenskapje.

Meerdere verbindingstypen
Profiteer van de flexibiliteit van USB 2.0  
(tot Full HD) en USB 3.0 (tot 4K).

Speciaal ontworpen opbergdoosje
Ga ermee op stap. Het speciaal ontworpen 
draagdoosje heeft aparte compartimenten voor 
de camera en de afneembare clip/kabel om BRIO 
eenvoudig mee te nemen, waar u ook gaat of 
staat.

BRIO
Onderdeelnummer: 960-001106
EAN-code: 5099206068100

UVC/plug-and-play-compatibel
Werkt met Cortana
Compatibel met Cisco Jabber™ en WebEx®

Windows 7, Windows 8.1, of Windows 10

Mac OS X® 10.7 of hoger

Google Chromebook™ versie 29.0.1547.70,

Platform 4319.79.0 met:

2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor

2 GB RAM of meer

Vasteschijfruimte voor opgenomen video's

USB 2.0-poort (geschikt voor USB 3.0)

Gecertificeerd voor Skype® for Business3, Windows®, 
Mac,  
en gecertificeerd voor Microsoft Windows Hello™

Camera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g (2,2 oz)

Clip
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g (1,5 oz)

Kabel
2,2 m
7.2'
63 g (2,2 oz)

Webcam, verwijderbare clip en USB 3.0-kabel 
(compatibel met USB 2.0 en Type C)

Beperkte hardwaregarantie van 3 jaar

Ontworpen om te werken met ingebouwd USB-
videostuurprogramma van het besturingssysteem

Optionele app voor camera-instellingen biedt:
Verstelbaar gezichtsveld
Camerabeeldinstellingen
Pannen, kantelen en zoomen
Geïntegreerd labproject voor achtergrondvervanging, 
aangedreven door Personify
Ga naar www.logitech.com/support/brio om te 
downloaden


