
HD WEBCAM 
C615

ΌΠΩΣ, ΌΤΑΝ ΚΑΙ ΌΠΌΥ ΘΈΛΈΤΈ
Logitech® HD Webcam C615. Μοιραστείτε βίντεο και απολαύστε κλήσεις βίντεο, 
όπως και όταν θέλετε. Εγγράψτε πεντακάθαρα βίντεο με ολοζώντανα χρώματα 
σε Full HD 1080p για το ιστολόγιο με βίντεο ή κατά τη μετάδοση παιχνιδιών και 
δημοσιεύστε τα στο Facebook® και το YouTube™. Συνομιλήστε με ανάλυση HD 
720p στο Skype, το Google Hangouts και το FaceTime για Mac. Η ομαλή κίνηση 
στα βίντεο, τα πλούσια χρώματα και το ευρύ οπτικό πεδίο αυτής της μικρής και 
ευέλικτης κάμερας web, της επιτρέπουν να προσφέρει καλύτερη εικόνα σε σχέση με 
τις ενσωματωμένες κάμερες web. Περιστρέψτε την κάμερα web HD C615 έως και 
360 μοίρες για να απαθανατίσετε πλήρως τη δράση. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη, 
μπορείτε να τη διπλώσετε για να προστατεύσετε το φακό και να τη μεταφέρετε όπου 
θέλετε.

ΠΈΡΙΈΧΌΜΈΝΑ ΣΥΣΚΈΥΑΣΙΑΣ

• Κάμερα web με καλώδιο 90 εκατοστών

• Βάση με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο

• Τεκμηρίωση χρήστη

• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και πλήρης 
υποστήριξη προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εγγραφή βίντεο σε ανάλυση Full HD 1080p

• Κλήσεις HD 720p πρόσωπο με πρόσωπο

• Καλύτερες από τις ενσωματωμένες

• Σχεδίαση που επιτρέπει να τη διπλώνετε εύκολα 
για να τη μεταφέρετε, δυνατότητα χρήσης σε 
τρίποδο και περιστροφή 360 μοιρών

• Γυάλινος φακός με αυτόματη εστίαση



ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

• Εγγραφή βίντεο Full HD (έως 1920 x 1080 pixel)

• Κλήσεις βίντεο 720p HD (έως και 1280 x 720 pixel) στις υποστηριζόμενες 
εφαρμογές κλήσεων βίντεο

• Φωτογραφίες: Έως 8 megapixel (με βελτίωση λογισμικού) 

• Γυάλινος φακός Full HD με αυτόματη εστίαση

• Ενσωματωμένο μικρόφωνο με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου

• Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

• Σχεδίαση που επιτρέπει να διπλώνετε την κάμερα για εύκολη μεταφορά

• Περιστροφή 360 μοιρών

• Κλιπ γενικής χρήσης με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο που προσαρμόζεται 
σε laptop και οθόνες LCD

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΣΥΣΚΈΥΑΣΙΑΣ

Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Κωδικός προϊόντος # EMEA 960-001056 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206061330 (EAN-13) 50992060613311 (SCC-14)

Βάρος 241 gr 2376 gr

Μήκος 15,80 cm 31,50 cm

Πλάτος 7,62 cm 31,60 cm

Ύψος/βάθος 20,40 cm 22,40 cm

Όγκος 2,433 dm3 0,0223 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 8 1

1 ευρωπαλέτα 576 72

1 κοντέινερ 6 μέτρων 10.080 1260

1 κοντέινερ 12 μέτρων 21.280 2660

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 23.408 2926
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