
A Logitech® Webcam C925e oferece vídeos 
cristalinos a fim de proporcionar uma ex-
periência aprimorada de colaboração face 
a face a partir de praticamente qualquer 
área de trabalho.  

Com um campo de visão de 78º, vídeo 
HD com foco automático e a tecnologia 
RightLight™ 2, a Logitech Webcam C925e 
oferece um experiência de colaboração 
impressionante para melhorar a qualidade 
visual com pouca luz e contra a luz em 
diversas distâncias. 

Microfones duplo estereofônicos unidire-
cionais oferecem um com cristalino em 
escritórios privados e espaços de traba-
lho abertos. Os usuários podem obter 
privacidade e segurança com rapidez com 
obturador de privacidade integrada.

A C925e foi desenvolvida de forma bri-
lhante para melhorar a colaboração roti-
neira. A conectividade plug-and-play via 
USB facilita a implementação e o uso. 

Funcionando com qualquer aplicativo de 
software de conferência de vídeo, incluin-
do os que você já usa. 

Com certificações corporativas avança-
das, incluindo compatibilidade com Skype 
for Business e Cisco Jabber®, assim como 
integração com membros do Logitech 
Collaboration Program (LCP)1, os usuários 
podem usufruir de reuniões perfeitamente 
integradas. 

Logitech Webcam C925e

VIDEOCHAMADAS CRISTALINAS. 
A QUALQUER MOMENTO.  
EM QUALQUER LUGAR.
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1  Inclui Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.  
Acesse www.logitech.com/lcp para obter uma lista completa 
e as informações mais recentes 

2  Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para obter a 
versão mais recente 
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Logitech Webcam C925e 
Peça #: 960-001076
Código EAN: 5099206064027

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10
Mac OS® X 10.7 ou superior
SUSE Linux 11 SP2 (para Cisco VXC6215)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera

Chamada por vídeo de até 1080p e 30 quadros por 
segundo (até 1920 x 1080 pixels)

Compactação de vídeo H.264

Microfones duais estéreos incríveis com redução de 
ruído automática

Viseira de privacidade integrada

Foco automático

Correção automática de pouca luz

USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para 
USB 3.0)

Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a 
monitores de laptop, LCD ou CRT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Logitech Webcam C925e
Guia de início rápido

CERTIFICAÇÕES

Certificado para Skype for Business, otimizado para 
Microsoft® Lync®, certificado para Skype®, Cisco 
Jabber® e compatível com WebEx®2

PESO + DIMENSÕES DO PRODUTO

Sem clipe e sem cabo
126 x 29 x 32 mm
5.0" x 1.2" x 1.3"  
(9,85 x 9,85 x 10,64 cm)
170 g (6,0 onças)

Com clipe e cabo 
126 x 73 x 45 mm
5.0" x 2.9" x 1.8"  
(9,85 x 9,85 x 10,64 cm)
170 g (6,0 onças)

Vídeo HD 1080p em até 30 quadros por segundo 

Tecnologia de codificação H.264 UVC

Campo de visão de 78º

Microfones duplos estereofônicos unidirecionais 

Obturador de privacidade conveniente

Tecnologia Logitech RightLight™ 2 e foco 
automático

Fácil de usar

Diversas opções de suporte 

Certificações de grau profissional

O vídeo de alta definição 1080p e 30 quadros por segundo sempre oferece uma imagem realística para 
chamadas por vídeo.

Libera a banda larga, passando o processamento de vídeo para a câmera.

Veja mais sem precisar reposicionar a câmera ou recortar e ampliar.

Desenvolvida para capturar o som e garantir uma comunicação cristalina em espaços grandes, como 
escritórios, ou em pequenas salas de reunião.

Fechamento de lente prático para mais privacidade e segurança extra.

A Webcam se ajusta de forma inteligente para melhorar a qualidade visual em luz baixa e contra a luz em 
diversas distâncias.

Fáceis de serem configuradas e usadas, as conexões USB plug-and-play facilitam as reuniões por vídeo.

Liberdade para montar a câmera em qualquer lugar – tela LCD, notebook ou tabletop – usando o clipe incluído 
ou o tripé.

Certificações de grau profissional (Certificado para Skype for Business, otimizados para Microsoft® Lync® 
2013, Compatível com Cisco Jabber® e WebEx®2) e integração aprimorada com os membros do Programa de 
Colaboração Logitech (LCP)1 garantem uma experiência integrada com as plataformas de videoconferência de 
grau empresarial.

RECURSOS BENEFÍCIOS

Saiba mais em:  
www.logitech.com
Para pedidos e perguntas, entre em contato 
com seu revendedor de preferência.


