
C930e 

Webcam Full HD

A primeira webcam 1080p HD a suportar H.264 
com Codificação em Vídeo Escalável e tecnologia 
codificadora UVC 1.5
Libera banda larga no PC colocando o processamento 

em vídeo na câmera, 

ajustando dinamicamente  

o bitstream disponível. 

O resultado é um fluxo

de vídeo mais suave em

aplicativos como o

Microsoft® Lync™ 2013.

A MAIOR, MAIS NÍTIDA, 
MAIS RÁPIDA WEB CAM 
EM VÍDEO HD
A webcam Logitech® C930e é uma câmera desktop com o maior campo 

de visão, são 90º. Além disso, é a primeira webcam com codificação 1080p 

H.264/SVC UVC 1.5, a mais nova tecnologia que libera banda larga de vídeo

na câmera. Com função panorama, inclinação, zoom e vídeo em Full HD

1080p , esta webcam fornece a melhor experiência de colaboração em vídeo

desktop profissional.

Mais largo campo de visão  
em uma webcam de desktop
Desfrute de uma visão extensa 90º 

perfeita para apresentação com o 

uso de um quadro negro ou para a 

realização de demos.

Zoom digital em 4X em Full HD
O zoom de 4X, a 1080p, fornece o 

mais alto nível de detalhes para suas 

chamadas, visuais e apresentações.*

Certificada para Microsoft® Lync™ 
2013 e Skype®, compatível com a 
maioria dos aplicativos UC e web 
Verdadeira plug and play em seus 

aplicativos favoritos de vídeo no PC 

ou no Mac; suporta H.264 1080p para 

Lync™ 2013.chamadas, visuais  

e apresentações.*

Lentes de vidro Carl Zeiss®  
com autofoco
Desfrute de imagens nítidas, 

mesmo durante a demonstração de 

documentos próximos, um desenho 

em quadro branco ou a demonstração 

de um produto

Obturador privativo conveniente
Fácil fechamento das lentes, para 

maior privacidade e segurança.

Conectividade USB  
Plug-and-play
Conecta-se facilmente a PCs  

ou Macs sem qualquer software 

adicional requerido.

Várias opções de montagem
Liberdade para montar a câmera onde 

desejar, seja tela LCD, notebook ou desktop, 

com ouso de seu grampo anexo ou do fio 

anexado à seu tripé.

Opção de panorama,  
inclinação e zoom
Panorama, inclinação e zoom em 

uma cena com campo de visão de até 

90º, para visualização focada durante 

vídeo conferências em seu desktop.*

Qualidade de vídeo em Full HD com  
resolução 1080p, a 30 quadros por segundo
Leva vídeos naturais em Full HD à vídeo 

conferências, permitindo que expressões faciais, 

gesticulações e movimentos em geral sejam 

claramente vistos.

* Pode ser necessário a instalação de software adicional.

Características

ANOS

720

4X ZOOM DIGITAL 4USB

PANORAMA
180º

90º DE 
INCLINAÇÃO

90º 
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DESCRIÇÃO EM 100 PALAVRAS
Logitech® Webcam HD C930e é uma câmera equipada com um maior campo de visão feito até hoje. 

Possui zoom Digital de 4x em Full HD, com 1080 pixels de resolução, fornecendo maior nível de detalhes 

nas chamadas e apresentações em qualidade de vídeo HD. Tem a opção de inclinação e rotação.  

As lentes de vidro Carl Zeiss com autofoco, permitem imagens nítidas, quando apresentadas de perto. A 

conectividade Plug-and-Play, facilita a sua instalação em qualquer PC ou Mac, sem nenhum  

software adicional.

DESCRIÇÃO EM 50 PALAVRAS
Logitech® Webcam HD C930e é uma câmera equipada com um maior campo de visão feito até hoje. 

Possui zoom Digital de 4x em Full HD, com 1080 pixels de resolução, fornecendo maior nível de detalhes 

nas chamadas e apresentações em qualidade de vídeo HD. Tem a opção de inclinação e rotação.  

As lentes de vidro Carl Zeiss com autofoco, permitem imagens nítidas, quando apresentadas de perto.  

A conectividade Plug-and-Play, facilita a sua instalação em qualquer PC ou Mac, sem nenhum  

software adicional.

DESCRIÇÃO EM 25 PALAVRAS
Logitech® Webcam HD C930e é uma câmera equipada com um maior campo de visão feito até hoje. 

Possui zoom Digital de 4x em Full HD, com 1080 pixels de resolução.

Especificações da embalagem

Descrição do produto ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

SEM O GRAMPO 

Largura 94mm 

Altura 29mm

Profundidade 24mm

Peso 162g

COM O GRAMPO

Largura 94mm

Altura 43mm

Profundidade 71mm

Peso 162g

FUNCIONA COM

• Windows® 7 ou Windows® 8

• Mac OS® X 10.7 ou superior 

• Processador 2.4GHz Intel® Core 2 Duo

• 2GB RAM ou mais

• Espaço em HD para vídeos gravados

• Porta USB 2.0 (Pronta para USB 3.0)

O QUE TEM NA CAIXA?

• Logitech® C930e Webcam 

• Obturador privativo externo

• Guia de inicialização rápida

GARANTIA

3 anos de garantia pela  Logitech®

www.logitech.com 
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CAIXA INDIVIDUAL CAIXA INTERMEDIÁRIA CAIXA MASTER

Nº da peça 960-000971

EAN/UPC - BR 097855095985 20097855095989 10097855095982

Peso 392,99 g 3799,97 g 11999,88 g

Altura/Profundidade 8,1 cm 19,5cm 60 cm

Comprimento 18 cm 41,5 cm 42,6 cm

Largura 13,5 cm 27,7 cm 29,0 cm

Quantidade de Embalagens  

da Caixa Master

30 unidades

Quantidade de Embalagens  

da Caixa Intermediária

10 unidades


