
HD WEBCAM 
C920

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

• Κάμερα web με καλώδιο 1,8 μέτρων (6 ποδιών)

• Τεκμηρίωση χρήστη

• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και πλήρης 
υποστήριξη προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κλήσεις βίντεο Full HD 1080p, πιο γρήγορες και πιο 
ομαλές στους περισσότερους υπολογιστές

• Κλήσεις και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση Full HD 
1080p

• Εκπληκτικές φωτογραφίες 15 MP

• Γυάλινος φακός Full HD με αυτόματη εστίαση 
υψηλής ακρίβειας

• Δύο μικρόφωνα για φυσικό στερεοφωνικό ήχο

• Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού

ΚΛΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΌ FULL HD 1080P, ΠΙΌ 
ΓΡΗΓΌΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΌ ΌΜΑΛΕΣ ΣΤΌΥΣ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΥΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΕΣ
Με τη Logitech® HD Pro Webcam C920, τα αγαπημένα σας πρόσωπα μπορούν να 
σας παρακολουθούν με περισσότερη ευκρίνεια και σαφήνεια από ποτέ, με κλήσεις 
βίντεο Full HD 1080p, την υψηλότερη ποιότητα κλήσεων βίντεο της αγοράς. Η 
προηγμένη τεχνολογία συμπίεσης H.264 σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε ταχύτερες, 
πιο ομαλές κλήσεις βίντεο HD, με λιγότερες απαιτήσεις στον υπολογιστή σας. 
Μπορείτε, επίσης, να απολαύσετε εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια, χάρη στον 
γυάλινο φακό Full HD και τη λειτουργία αυτόματης εστίασης υψηλής ποιότητας. 
Επιπλέον, με τα δύο μικρόφωνα που είναι τοποθετημένα και στις δύο πλευρές της 
κάμερας web, ώστε να καταγράφουν πιο φυσικό στερεοφωνικό ήχο, οι συνομιλητές 
σας θα ακούνε τον πραγματικό σας εαυτό.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κλήσεις βίντεο Full HD 1080p (έως και 1920 x 1080 pixel) με την πιο πρόσφατη 
έκδοση του Skype για Windows 

• Κλήσεις βίντεο 720p HD (έως και 1280 x 720 pixel) στις εφαρμογές που 
υποστηρίζονται 

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

• Συμπίεση βίντεο H.264 

• Γυάλινος φακός Full HD με αυτόματη εστίαση υψηλής ακρίβειας 

• Ενσωματωμένα διπλά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου 

• Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού 

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

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Κωδικός προϊόντος # EMEA 960-001055 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206061309 (EAN-13) 50992060613014 (SCC-14)

Βάρος 275 γραμμάρια 3200 γραμμάρια

Μήκος 20,96 cm 31,50 cm

Πλάτος 7,62 cm 31,60 cm

Ύψος/βάθος 15,24 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


