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W cztery oczy przez Internet
Kamera Logitech QuickCam Vision Pro 9000 for Mac 

Wbudowana Optyka Carl Zeiss, system automatycznego ogniskowania i 2MP 

matryca - taką kamerę internetową dla użytkowników Maków przygotowała firma 

Logitech. Produkt jest już dostępny w ofercie firmy iSource, wyłącznego 

dystrybutora marki Apple w Polsce.

Logitech QuickCam  Vision Pro 9000 for Mac to wygodna i doskonale wyposażona kamera 

internetowa stworzona dla osób, które szukają rozwiązania dającego lepszy dźwięk 

i obraz, niż standardowa kamera wbudowana w komputer. Szczególnie zainteresowane 

powinny być osoby posiadające starsze monitory Apple  Cinema Display, które  nie mają 

wbudowanej kamery oraz właściciele monitorów innych firm. Z QuickCam Vision Pro 9000 

ucieszą się również użytkownicy Maków mini. 

- Dzięki kamerze Logitecha, właściciele Maków mini będą mogli wreszcie korzystać ze swoich 

ulubionych video-komunikatorów. Co równie istotne, QuickCam Vision 9000 Pro for Mac bez 

problemu współpracuje ze wszystkimi najbardziej popularnymi komunikatorami. Nieważne, 

czy korzystamy z makowego iChata, Skype, Yahoo Messengera czy Windows Live 

Messengera - obraz i dźwięk za każdym razem będą bez zarzutu - przekonuje Paweł 

Martyniuk, Product Manager odpowiedzialny za akcesoria w iSource S.A.



Zacznij się ruszać

Ciekawy design i stopka, która  pozwala  na zamocowanie  kamery na dowolnym monitorze lub 

umieszczenie  jej np. na biurku, czynią z niej uniwersalne narzędzie do prowadzenia rozmów 

wideo. Co najważniejsze, z Quickam Vision nie musisz siedzieć jak słup soli, tak jak w 

przypadku korzystania z tradycyjnej kamery internetowej. Zbyt mocne zbliżenie  się do 

kamery lub nagły, niespodziewany gest nie spowodują nieostrych, mglistych kadrów. 

QuickCam Vision Pro 9000 bez problemu radzi sobie  nawet z obiektami oddalonymi o 

niespełna 10 cm. System automatycznego ogniskowania daje swobodę ruchu, koncentrując 

się  na elemencie znajdującym się  w środku kadru, takim jak  twarz. Gdy się  poruszasz, 

kamera internetowa automatycznie śledzi Twój ruch i poprawia ostrość obrazu. Obiektyw 

przesuwa się do przodu i do tyłu, aby zapewnić idealnie wyraźny obraz. Dzięki silnikowi 

z cewką  drgającą  kamera radzi sobie  także  ze wstrząsami i wibracjami. Twój obraz staje się 

krystalicznie czysty w ciągu niecałych trzech sekund.

Kamera dobrze sprawdza się także  przy słabym oświetleniu. Odpowiedzialna za to specjalna 

technologia RightLight 2 inteligentnie dopasowuje ustawienia do panujących warunków 

i generuje najlepszy możliwy obraz. QuickCam wyposażono również w mikrofon, dzięki 

czemu urządzenie jest gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do 

komputera. 

Logitech QuickCam Vision Pro 9000 for Mac jest do nabycia w salonach partnerów 

i resellerów firmy iSource S.A., a  także w Media Markt, Euro RTV AGD, Saturn, Komputronik 

oraz sklepach Apple Premium Reseller – iSpot, Cortland oraz USE. 

Cena urządzenia SRP brutto to 519 PLN.

Zdjęcia: http://www.logitech.com/index.cfm/webcam_communications/webcams/devices/

4528&cl=us,en?section=gallery

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 
rozwiązania z dziedziny rozrywki i  multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz 
osób i firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści 
multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i  średnich firm oraz profesjonalne 
systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple portolio iSource obejmuje również marki 
komplementarne, takie jak: Adobe, Iomega, Microsoft, Denon, Western Digital, Quark, FileMaker, 
Parallels, Belkin, Elgato, LaCie, Macally i inne. Głównym akcjonariuszem spółki jest fundusz typu 
private equity AKJ Investment I  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ Investment 
TFI S.A.
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