
Logitech BRIO STREAM(960-001194)
Logitech BRIO STREAM - Webcamera - kleur - 4096 x 2160 - 1080p,4K - audio - USB

Professionele webcam voor streaming en videogesprekken in HD.

Belangrijkste Selling Points

Ultra HD 4K
Supersnelle framefrequentie in HD
Geoptimaliseerd voor streaming
Breed,verstelbaar gezichtsveld

Kenmerken product

Ultra HD 4K
Leg de kleinste nuances van uw gezichtsuitdrukkingen vast en behoud Full HD-kwaliteit,zelfs bij het inzoomen. HDR zorgt voor een levendige
en nauwkeurige kleurweergave,zelfs bij weinig licht. HDR biedt viermaal de resolutie van Full HD-video en past zich aan wanneer de
helderheid verandert,zodat u er niet donker uitziet bij tegenlicht of wanneer u van buiten- naar binnenshuis gaat.
Supersnelle framefrequentie in HD
Stream vloeiende,levensechte en supersnelle 1080p/60fps-video. Dankzij de supersnelle framefrequentie kun je indruk maken door
dramatische,ongewone slow-motion replays te creëren.
Geoptimaliseerd voor streaming
Brio Stream is gemaakt voor streamen en behoudt een hoge framefrequentie wat de belichting ook is en zonder vertraging om gelijke tred te
houden met jouw gamingbroadcast. Ook wanneer het op videogesprekken aankomt zijn de specs indrukwekkend met glasheldere
beelden,vloeiende bewegingen en natuurlijke kleuren.
Breed,verstelbaar gezichtsveld
Pas het gezichtsveld aan van een brede 90° waarin het meer achtergrond bevat tot een smalle 65 of 78° om de aandacht op jezelf gevestigd
te houden. Neutraliseer de achtergrond om zelfs in een rommelige ruimte een helder,professioneel beeld over te brengen. Kies uit drie
AI-achtergrondmodi:vervagen,verwijderen en vervangen.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech BRIO STREAM - webcamera

Type apparaat Webcamera

Audio Ja

Verbindingstechnologie Met snoer

Camera Kleur

Max. resolutie 4096 x 2160

Framesnelheid (max) 30 frames per seconde

Modi Video 1080p,4K

Focusinstelling Automatisch

Interfaces USB

Voorzieningen High Dynamic Range (HDR),4K ULTRA HD-motor

Garantie van de fabrikant 1 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen



Type apparaat Webcamera

Audio-ondersteuning Ja

Verbindingstechnologie Met snoer

Camera

Type Kleur

Max digitale videoresolutie 4096 x 2160

Modi Video 1080p,4K

Video Capture 4096 x 2160 @ 30 fps
1920 x 1080 @ 60 fps

Voorzieningen High Dynamic Range (HDR),4K ULTRA HD-motor

Lensconstructie

Focusinstelling Automatisch

Interfaces

Computerinterface USB

Diversen

Meegeleverde accessoires Draagtas,afneembare clip,privacy sluiter

Software / Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem Windows 8,Apple MacOS 10.12 Sierra of later,Windows 10 of later

Detailgegevens
systeemvereisten Core i5

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 1 jaar

Wat zit er in de doos

Logitech BRIO STREAM
Draagtas,afneembare clip,privacy sluiter

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


