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Full HD-webcam
#23637

Full HD-webcam met resolutie van 1080p voor videogesprekken met helder beeld

Eigenschappen
• Alles-in-een-webcam met hoogwaardige audio- en videokwaliteit
• Verbeter je webcamervaring: brede hoek, hoge resolutie en veel

plaatsingsopties
• Scherp videobeeld: full HD 1080p-resolutie en automatische

focus
• Automatische witbalans voor heldere video in alle

lichtomstandigheden
• Werkt met Skype en andere software voor videogesprekken
• Werkt met elke pc en laptop

Wat zit er in de verpakking
• Webcam
• Statief
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.15 (Catalina) of hoger
• Chrome OS
• USB-poort
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Comfortabel videobellen
Wat als ongemakkelijke videovergaderingen met slecht beeld
en geluid tot het verleden konden behoren? In een tijd waarin
videobellen met collega’s, vrienden en familie een cruciale
vorm van contact is, biedt de Trust Tyro HD Webcam een
uitkomst; alle features die videobellen en streamen makkelijk
maken, in één handig apparaat.

Er op je best uitzien en klinken
Met premium audio- en videokwaliteit kun je er gerust op zijn
dat je er tijdens elke videomeeting of -stream op je best uitziet
en klinkt, waar je ook bent. De full HD 1080p-resolutie, brede
lenshoek en autofocus garanderen scherpe videokwaliteit,
terwijl de automatische witbalans zelfs bij weinig licht je
videobeeld optimaliseert. Zo heb je helder beeld tot je
beschikking, onder welke condities dan ook.

Makkelijk in gebruik
Met een plug-en-play-installatie was videobellen nog nooit zo
makkelijk; als je de USB-ontvanger eenmaal hebt ingeplugd in
je pc of laptop kun je direct van start gaan. De Tyro Full HD
Webcam werkt met Zoom, Teams, Skype en andere bekende
software voor videobellen. De webcam klem je gemakkelijk op
je monitor, plaats je eenvoudig op je bureau, of monteer je op
het inbegrepen statief. Dit alles maakt van de Tyro een
veelzijdige en handige webcam die bij elk thuiskantoor past.
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ALGEMEEN
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Tripod Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight 153 g Weight of main unit 80 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Noise reduction False

IMAGING
Sensor resolution 1920 x 1080 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1920 x 1080 Video resolution 1920 x 1080

Snapshot button False Viewing angle 64 degrees

Automatic white balance True Face tracking False

Focus distance 45 - 10000 mm Focus type Auto focus

Zoom type Digital Motion detection False

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT FRONT 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT SIDE 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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