C922 PRO
Streaming webcam

ONTWORPEN VOOR SERIEUZE
STREAMERS.
De Logitech® C922 Pro Stream Webcam is ontworpen voor serieuze
streamers. Hiermee kunt u levendige, levensechte video opnemen
met HD 1080p, waarmee de mooiste details worden vastgelegd met
30fps. H.264, een geavanceerde compressietechnologie die minder
netwerkbandbreedte vereist, maakt snellere en soepelere uploads
mogelijk. Gebruik de aanpasbare achtergrondvervanging om
livebeelden te integreren terwijl u uitzendt op Twitch en YouTube.
De video wordt automatisch bijgesteld bij weinig licht en twee
omnidirectionele microfoons leggen audio in stereo vast vanuit
elke hoek. Het tafelstatief is draaibaar en kan tot 18,5 centimeter
worden uitgeschoven, zodat u de C922 in de meest flatteuze hoek
kunt instellen.

INHOUD VAN DE DOOS
• Professionele webcam voor streaming
• Statief
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige

productondersteuning
KENMERKEN
• Full HD 1080p met 30fps/720p

met 60fps streaming
• Aanpasbare achtergrondvervanging
• Automatische correctie bij weinig licht
• Twee omnidirectionele microfoons
• Volledig verstelbaar tafelstatief

PAKKETSPECIFICATIES
Primaire verpakking
Onderdeelnr.
Barcode

960-001088

Hoofdverpakking
n.v.t.

5099206066977 (EAN-13)

50992060669714 (SCC-14)

Gewicht

320 gr

2854 gr

Lengte

13,6 cm

28,2 cm

8 cm

17 cm

Breedte
Hoogte/diepte
Volume

13,6 cm

28,8 cm
3

1,480 dm

0,0138 m3

1 primaire verpakking

1

n.v.t.

1 tussenverpakking

0

n.v.t.

1 hoofdverpakking

8

1

1 pallet EURO

1064

133

1 container 20 ft

11704

1463

1 container 40 ft

24472

3059

1 container 40 ft HQ

24472

3059

SYSTEEMVEREISTEN
• Compatibel met: Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 10 of later
Mac OS X 10.9 of later Chrome OS
en Android v 5.0 of hoger
• USB-poort
• Internettoegang. Ga naar de website

van uw provider van videostreaming
voor precieze informatie over systeemen prestatievereisten
• Werkt met XSplit, OBS
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