
C922 PRO 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Webcam profissional para streaming

• Tripé

• Documentação do usuário

• Garantia de um ano e suporte

completo ao produto do fabricante

RECURSOS

• HD total com streaming de

1080p a 30fps / 720p a 60fps

• Substituição de plano de

fundo personalizável

• Correção automática de pouca luz

• Dois microfones omnidirecionais

• Tripé de mesa totalmente ajustável

 

DESENVOLVIDO PARA USUÁRIOS
DE STREAMING.

Webcam para Stream

Desenvolvido para vários usuários de streaming, a

Logitech® C922 Pro Stream Webcam permite fazer streaming

e gravar vídeos vibrantes e realistas em HD 1080p que

capturam os detalhes mais excitantes a 30fps. O H.264 – uma

tecnologia avançada de compactação que exige menos largura

de banda da rede – garante que seus uploads sejam rápidos e

tranquilos. Use a substituição do plano de fundo personalizável

para integrar imagens ao vivo durante as transmissões no

Twitch e YouTube. O vídeo se ajustar automaticamente para

a baixa iluminação, e dois microfones omnidirecionais

capturam áudio estéreo de todos os ângulos.

O tripé de mesa vem com uma estrutura giratória e se estende

até 18,5 cm, de forma que você possa ajustar o C922 para o

ângulo mais adequado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Compatível com: Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 10 ou

posterior; Mac OS X 10.9 ou posterior;

Chrome OS e Android v 5.0 ou acima

• PortaUSB

• Acesso à Internet. Visite o site do seu

provedor de soluções de transmissão de

vídeo preferido para obter informações

exatas sobre os requisitos de sistema

e desempenho.

• Funciona com XSplit,OBS
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

 

Código de produto

Código de barras

Peso

Comprimento

Largura

Altura/Profundidade

Volume

1 caixa primária

1 caixa intermediária

1 caixa master

1 palete EURO

1 contêiner 6m (20 pés)

1 contêiner 12m (40 pés)

1 contêiner 12m (40 pés) HQ

Caixa primária

960-001087

097855124296 (EAN-13)

344,2 g

13,6 cm

8 cm

13,6 cm

1,480 dm³

1

0

2

1222

11704

24440

24440

n/a

10097855124293 (SCC-14)

Caixa master

824 g

16,8 cm

14,3 cm

15,2 cm

0,0138 m³

n/a

n/a

1

133

1463

3059

3059


