
Logitech BRIO 

A Logitech® apresenta a sua melhor 
webcam. Com UHD de 4K e zoom de até 
SX, agora, seus vídeos serão tão incríveis 
quanto você deseja. 

Com sensor de imagem 4K de última 
geração, a BRIO possibilita zoom digital de SX 
com resolução otimizada para qualquer 
ambiente de computadores/rede. 

O Rightlight"' 3 da Logitech com HDR dá 
ainda mais qualidade às suas filmagens, 
desde locais com pouca luz, até iluminação 
direta do sol. 

As lentes avançadas da Logitech BRIO 
oferecem uma resolução de vídeo nítida, 
com autofoco e opções de campo de visão 
de 65 ° , 78 ° e 90 °. 
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A BRIO também traz consigo recursos 
extras, como login com reconhecimento 
facial, conectividade com a Microsoft 
Corta na® e liberdade de utilização da 
câmera onde for melhor para o seu 
desempenho - tela LCD, notebook ou 
mesa - com o suporte removível ou com o 
encaixe embutido para tripés. 
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Log itech BRIO 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 

Sensor de imagem Ultra HD de 4K 
Oferece suporte a diversas resoluções, incluindo 
4K (Ultra HD) com 30 fps, 1080p (Full HD) com 
30 fps e 720p (HD) com 30, 60 ou 90 fps. 
Complementando a qualidade oferecida pelo seu 
aplicativo e monitor. 

Rightlight™ 3 com HDR 
Seu melhor ângulo em qualquer ambiente de 
iluminação. Seja com muita luz, pouca luz ou em 
alto contraste. 

Login com reconhecimento facial 
A tecnologia infravermelha suporta reconheci
mento facial. Oferecendo segurança avançada 
através do Windows Hello ™ ou outro software de 
reconhecimento facial. 

Zoom digital de 5X 
Que tal uma visão mais precisa de cada detalhe? 
Agora, você amplia e se move dentro do 
enquadramento com precisão usando os 
controles Logitech ou os controles do app. 

Campo de visão abrangente 
Ajuste seu campo de visão de 90º para mostrar 
mais de seu ambiente ou incluir pessoas. V ocê 
também pode reduzir o alcance para 65º ou 78º 

para uma comunicação mais centralizada. 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

BRIO 
Part #: 960-001105 
Código EAN: 097855125620 

REQUISITOS DE SISTEMA 

Windows 7, Windows 8.1, ou Windows 10. 

Moe OS X® 10.7 ou superior. 

Google Chromebook™ Versão 29.0.1547.70, 

Plataforma 4319.79.0 com: 

Processador Intel® Core 2 Duo de 2,4 GHz 

com 2 GB de RAM ou mais. 

Espaço no disco rígido para arquivos 
gravados Porta USB 2.0 (preparado 
poro USB 3.0). 

COMPATIBILIDADE 

Compatível com UVC/plug-and-play. Funciona com 
Cortana®. Compatível com Cisco Jabber™ e WebEx® 

www.logitech.com/BRIO 

Caso queira fazer seu pedido ou tirar alguma 
dúvida, entre em contato com um de 
nossos revendedores. 
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Lente ultra-precisa com autofoco 
A tecnologia avançada das lentes Logitech 
garantem máxima qualidade de vídeo com uma 
excelente resolução, velocidade, fluidez, 
equilíbrio de cores e detalhes. Melhor que isso, só 
mesmo uma reunião pessoal. 

Certificada para uso profissional 
Certificações de nível profissional 2 para que 
você inicie sua próxima apresentação ou reunião 
de vídeo com total confiança. 

Microfones omnidirecionais 
Dois microfones omnidirecionais com cancelamento 
de ruído oferecem desempenho profissional. Os 
microfones podem inclusive ser usados com a 
Microsoft® Cortana®. 

Diversas opções de montagem 
Liberdade para montar sua câmera onde você 
quiser. Use o suporte ajustável, o grampo removível 
ou o trinco embutido do tripé. 

CERTIFICAÇÕES 

Certificado para o Skype® for Business™, Windows®, 
Moe® ou Microsoft Windows Hello ™. 

DIMENSÕES DO PRODUTO+ PESO 

Câmera 
102 x 27 x 27 mm 
4x 1 x 1" 
63 g/2.2 oz 

Suporte 
36 x 99 x 6  mm 
1.4x 3.9 X 0.22" 
44 g/1.5 oz 

Cabo 
2.2 m 
7.2' 
63 g/2.2 oz 

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'lnnovation 
CH-1015 Lausanne 

1 É necessário baixar software. 

2 Certificado de compatibilidade para Skype for Business, 
Cisco Jabber® e WebEx® 

3 Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility 
para obter a versão mais recente. 

Conectividade USB Plug-and-play 
Conecta facilmente ao PC, ao Moe® e a 
dispositivos Chrome ™ sem necessidade de 
software adiciona 1. 

Tela de privacidade 
Mude para o modo de privacidade em um instante 
com a tela de privacidade. 

Vários tipos de conexão 
Aproveite a flexibilidade do USB 2.0 (até Full HD) 
e do USB 3.0 (até 4K). 

Estojo de transporte personalizado 
Faça sua apresentação em qualquer lugar. O estojo de 
transporte personalizado da BRIO possui compartimen
tos separados para a câmera e suporte/cabo 
destacável. 

O QUE HÁ NA CAIXA 

Webcam, suporte removível e cabo USB 3.0 (compatível 
com USB 2.0 e Tipo C). 

DOWNLOADS DE SOFTWARE 

Projetado para funcionar com o driver de classe de 
vídeo USB incorporado. 

O aplicativo de configuração da câmera opcional 
oferece: campo de visão ajustável, configurações 
da imagem vertical, horizontal e zoom. 

Projeto integrado de laboratórios de substituição 
de fundo, desenvolvido por Personify. 

Para fazer o download, acesse: www.logitech.com/support/brio 

GARANTIA 

Garantia limitada de 3 anos das peças de hardware. 

© 2017 Logitech. Logitech, o logotipo Logitech e outras marcas 
Logitech são propriedade da Logitech e podem ser registados. 

Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus 
respectivos proprietários. A Logitech não assume qualquer 
responsabilidade por quaisquer erros que possam figurar 
nesta publicação. As informações de produtos, preços e 
características contidas neste documento estão sujeitas a 
alterações sem prévio aviso. 




