
4K PRO
Webcam com resolução Ultra HD

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Webcam 4K PRO.
• Cabo USB-A a USB-C de 2,2 m.
• Proteção de privacidade.
• Clipe removível.
• Bolsa para transporte.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 3 anos do fabricante.

RECURSOS
• Resolução Ultra HD 4K captura imagens com excelente 
definição e clareza.
• Compatível com diversas resoluções, incluindo 4K (ultra HD) 
com 30 fps e 1080p (Full HD) com 30 ou 60 fps.
• Campo de visão de 65°, 78° ou 90°.
• Microfones omnidirecionais duplos integrados com 
cancelamento de ruído.
• Substituição de plano de fundo.
• Chamadas em vídeo nítidas e claras.

GRAVAÇÕES COM QUALIDADE 4K
Com qualidade 4K Ultra HD, a Logitech 4K PRO oferece uma experiência 
de vídeo de extrema qualidade. Condições de iluminação adversas? A 
tecnologia RightLight ™ 3 com HDR ajuda você a ter uma aparência 
melhor em qualquer ambiente de iluminação, desde pouca luz até luz 
solar direta. Espaço de trabalho movimentado? Assuma o controle de seu 
ambiente visual com a tecnologia de substituição de plano de fundo para 
desfocar seu plano de fundo em um espaço de trabalho movimentado ou 
substitua-o completamente selecionando ou carregando suas próprias 
imagens de plano de fundo. A câmera de última geração oferece ótica 
extremamente nítida, zoom digital 5X, foco automático e três 
configurações de campo de visão (65°/78°/90°). A 4K PRO oferece 
suporte a várias resoluções HD, incluindo 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) e 
720p (HD) para oferecer suporte ideal ao seu ambiente de gravação.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Conectividade USB plug-and-play.
• 3 configurações de campo de visão: 65°, 78° e 

90° (requer download de software).
• Zoom digital 5X em Full HD.
• Foco automático.
• Tecnologia RightLight™ 3 com HDR para 

imagens nítidas em vários ambientes de 
iluminação, desde pouca luz até luz solar 
direta.

• Microfones omnidirecionais duplos integrados 
com cancelamento de eco e ruído.

• Tecnologia de sensor infravermelho.
• Substituição de fundo.
• Proteção de privacidade externo.
• Múltiplas opções de montagem, incluindo clipe 

e montagem em tripé.
• Vários tipos de conexão, incluindo USB 2.0, 

USB 3.0 e Tipo C.
• Cabo USB 3.0 com 2,2 m de comprimento.
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• Windows® 7, Windows 8.1, ou Windows 10.
• Mac® OS X 10.7 ou superior.
• 2 GB de RAM ou mais.
• Porta USB 2.0 (compatível com USB 3.0).
• Espaço no disco rígido para vídeos gravados.

 RESOLUÇÕES DE VÍDEO:

• 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels).
• 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels).
• 720p/30, 60 ou 90 fps (até 1280 x 720 pixels).

ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Pacote primário Caixa master

Peça 960-001178 n/a
Código de barras 097855127204 (EAN-13) 10097855127201 (SCC-14)

398,0 g 1,740 g
13,7 cm 15,3 cm
14 cm 33,8 cm

8,2 cm 14,9 cm
1

n/a
1

Peso
Comprimento
Largura
Altura/profundidade 
1 pacote primário
1 pacote intermediário 
1 pacote caixa master 

n/a
4

n/a

REQUISITOS DE SISTEMA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:




