
HDR membantu Anda tampil sebaik mungkin 
dalam setiap pencahayaan, mulai dari cahaya 
redup hingga sinar matahari langsung. Optik 
Logitech terbaru menghadirkan resolusi video 
yang sangat tajam dengan autofokus dan 
beberapa opsi bidang pandang – 65°, 78°, 
dan 90°. 
BRIO juga dilengkapi dengan berbagai 
fungsi tambahan, termasuk dukungan 

Logitech® menghadirkan webcam terbaik 
dengan 4K UHD dan 5X zoom untuk kualitas 
video yang benar-benar berkualitas.
Sensor gambar 4K dari BRIO merupakan 
perangkat generasi terbaru yang 
menghadirkan 5X digital zoom, frame rate 
tinggi, dan muti resolusi untuk secara optimal 
mendukung setiap lingkungan komputasi/
jaringan. Logitech RightLight™ 3 dengan 

ULTRA HIGH DEF 
FOR ULTRA HIGH 
EXPECTATIONS.

Logitech BRIO
pengenalan wajah berbasis infra merah 
untuk memperkuat keamanan login, dapat 
digunakan dengan Microsoft Cortana®, 
mendukung beberapa jenis koneksi (termasuk 
USB 3.0 dan Tipe C), dan memudahkan Anda 
untuk memasang kamera di tempat yang 
terbaik – layar LCD, notebook, atau tabletop – 
dengan klip yang dapat dilepas-pasang atau 
ulir tripod yang terintegrasi. 

Windows Hello



Sensor gambar Ultra HD 4K 
Mendukung beberapa resolusi, termasuk 4K (Ultra HD) @ 
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 atau 60 fps dan 720p (HD) 
@ 30, 60, atau 90 fps untuk mendukung kualitas yang 
ditawarkan oleh aplikasi dan layar Anda.

RightLight™ 3 dengan HDR 
Tampil sebaik mungkin dalam setiap lingkungan 
pencahayaan, mulai dari cahaya redup hingga sinar 
matahari langsung atau kontras tinggi.

Login yang sangat aman dengan sensor infra merah 
Teknologi infra merah mendukung pengenalan wajah 
untuk keamanan canggih dengan Windows Hello™ atau 
software pengenalan wajah lainnya.

5X digital zoom 
Membutuhkan tampilan detil dari jarak yang lebih dekat? 
Zoom in dan bergerak memutari target bidikan dengan 
akurat menggunakan Logitech atau kontrol in-app.

Bidang pandang yang luas 
Sesuaikan bidang pandang Anda mulai dari 90° untuk 
menunjukkan pengaturan Anda lebih banyak lagi atau 
sertakan lebih banyak orang — atau persempit cakupan 
hingga 65° atau 78° untuk komunikasi yang lebih fokus.1

Optik yang tajam dengan autofokus 
Tingkatkan kualitas kolaborasi tatap muka Anda. BRIO 
menjadikan Anda seolah-olah sedang berhadapan 
langsung dengan lawan bicara. Teknologi lensa autofokus 
Logitech terbaru menghadirkan kualitas video yang jernih 
dengan resolusi, kecepatan, kelancaran, keseimbangan 
warna, dan detil terbaik.

Sertifikasi untuk Bisnis 
Sertifikasi kelas bisnis2 artinya Anda dapat 
menyelenggarakan presentasi atau meeting video Anda 
yang berikutnya dengan sangat percaya diri.

Mikrofon omni-directional 
Dua mikrofon omni-directional dengan noise cancellation 
menyediakan kinerja audio kelas bisnis. Mikrofon bahkan 
dapat digunakan dengan Microsoft® Cortana®.

Beberapa opsi penyangga 
Anda memiliki kebebasan untuk memasang kamera di 
tempat yang paling sesuai menurut Andsa - layar LCD, 
notebook, atau tabletop - dengan menggunakan klip yang 
dapat dilepas-pasang atau ulir tripod terintegrasi. Klip 
dapat disesuaikan agar dapat dipasang pada beraneka 
ragam layar.

Konektivitas USB plug-and-play 
Kemudahan terhubung ke setiap perangkat PC, Mac®, dan 
Chrome™ tanpa membutuhkan software tambahan.

Privacy shade 
Beralih ke mode privasi dalam sekejap dengan privacy 
shade.

Tipe multi koneksi 
Nikmati fleksibilitas koneksi USB 2.0, 3.0, atau Tipe C.

Tas khusus 
Bawa pertunjukan Anda ke mana pun juga. Tas khusus ini 
dilengkapi dengan kompartemen terpisah untuk kamera 
dan klip/kabel yang dapat dilepas-pasang agar Anda 
dapat membawa BRIO ke mana pun dengan nyaman.

SmartDock

1 Membutuhkan unduhan software.
2  Bersertifikasi Skype for Business, kompatibel dengan 
Cisco Jabber® dan WebEx®.

3  Kunjungi www.logitech.com/ciscocompatibility untuk versi 
terbaru.
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SPESIFIKASI PRODUK

BRIO 
Harga: Rp 4.299.000 
Part #: 960-001105 
UPC: 097855125620

FITUR & MANFAAT

ISI KEMASAN

Kamera webcam, klip yang dapat dilepas-pasang, dan 
kabel USB 3.0 (kompatibel dengan USB 2.0 dan Tipe C)

BERAT + DIMENSI PRODUK

Kamera  
102 x 27 x 27mm 
4 x 1 x 1” 
63g/2.2oz

Klip  
36 x 99 x 6mm 
1,4 x 3,9 x 0,22” 
44g/1.5oz

Kabel  
2.2m 
7.2’ 
63g/2.2oz

SERTIFIKASI

Bersertifikasi untuk Skype® for Business3, 
Windows®,Mac, dan bersertifikasi Microsoft Windows 
Hello™

GARANSI

Garansi perangkat keras terbatas 3 tahun

KOMPATIBILITAS

Kompatibel dengan UVC/plug-and-play 
Dapat digunakan dengan Cortana 
Kompatibel dengan Cisco Jabber™ dan WebEx®

UNDUHAN SOFTWARE

Didesain agar dapat digunakan dengan sistem 
operasi internal
Driver kelas video USB
Aplikasi Pengaturan Kamera opsional menyediakan:
Bidang pandang yang dapat disesuaikan
Pengaturan gambar kamera
Pan (geser), tilt (miring), dan zoom
Proyek lab penggantian latar belakang yang 
terintegrasi, ditenagai oleh Personify
Untuk mengunduh, kunjungi:www.logitech.com/
support/brio

BRIO (belakang) BRIO + Klip yang Dapat Dilepas-pasang

PERSYARATAN SISTEM

Windows 7, Windows 8.1, atau Windows 10
Mac OS X® 10.7 atau versi terbaru
Google Chromebook™ Versi 29.0.1547.70,  
Platform 4319.79.0 dengan: 
Prosesor 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo
2 GB RAM atau lebih besar
Ruang hard drive untuk video rekaman
Port USB 2.0 (Siap untuk USB 3.0)

BRIO (depan)


