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Maak verbinding alsof u er zelf bij bent
Ervaar professionele videokwaliteit en 's werelds beste beeldkwaliteit voor webcams in 

zijn klasse1. Met zijn geavanceerde beeldsignaalverwerking biedt deze externe 2K QHD-

webcam een superieure beeldkwaliteit ten opzichte van een FHD-webcam, maar ook een 

heldere, levendige en professionele videokwaliteit in elke lichttoestand: alles wat u nodig 

hebt om uw totale videoconferencing-ervaring naar een niveau hoger te tillen.

Uitzonderlijke videokwaliteit
Verbeter uw videoconferencing-

ervaring met een professionele 

webcam die uw beelden 

optimaliseert dankzij de grote 

Sony STARVIS-sensor™, 

een lens met meerdere 

elementen en geavanceerde 

beeldsignaalverwerking met  

AI-autoframing.

Doordacht ontwerp
De slanke cilindrische webcam 

heeft een ingebouwde 

ruisreductiemicrofoon2 voor uiterst 

duidelijke communicatie. Deze 

draagbare webcam wordt ook 

geleverd met een magnetische 

sluiterkap, en de geïntegreerde 

bevestigingsklem kan eenvoudig 

worden aangesloten op uw 

monitor, notebook of tripod.

Naadloze samenwerking
Zodra u de Microsoft Teams- en 

Zoom-gecertificeerde webcam 

hebt aangesloten kunt u direct 

aan de slag. Pas de webcam-

instelling naar wens aan via 

de Dell Peripheral Manager3 

software.

1 Gebaseerd op een onafhankelijk gebruikersonderzoek onder ervaren webcamgebruikers in opdracht van Dell. Deelnemers vergeleken de helderheid, laag en hoog contrast, 
kleurverzadiging en beeldscherpte van de Dell Pro-webcam - WB5023 met die van toonaangevende externe FHD-webcams voor persoonlijke vergaderingen, april 2022.

2 Schakel de microfoon in op de Dell Peripheral Manager voor Windows-app of de Dell Display and Peripheral Manager voor Mac OS-app.
3 Dell Peripheral Manager is compatibel met Windows 10 en Windows 11. Voor Mac OS downloadt u de Dell Display and Peripheral Manager-software.

http://www.dell.com/support


Naadloze samenwerking
Microsoft Teams- en Zoom-
gecertificeerd en compatibel met 
toonaangevende UC-platforms

Geavanceerde beeldsignaalverwerking
Levert heldere, levendige en professionele 
videokwaliteit in elke lichtconditie

Universele bevestigingsklem
Voor eenvoudige bevestiging aan 
uw monitor, notebook of tripod4

Superieure videokwaliteit
2K QHD voor duidelijkere 
en scherpere beelden

Dell Peripheral Manager3

Met groot aantal 
geavanceerde functies 
en instellingen die u volledig 
naar wens kunt configureren

AI Auto Framing-functie
Houdt het object precies in het midden 
van het kader, hoe u ook beweegt

Magnetische sluiterkap
Handige beveiliging en 
bescherming van de lens

Ingebouwde microfoon met 
ruisreductie2

Duidelijke communicatie

1 Gebaseerd op een onafhankelijk gebruikersonderzoek onder ervaren webcamgebruikers in opdracht van Dell. Deelnemers vergeleken de helderheid, laag en hoog contrast, 
kleurverzadiging en beeldscherpte van de Dell Pro-webcam - WB5023 met die van toonaangevende externe FHD-webcams voor persoonlijke vergaderingen, april 2022.

2 Schakel de microfoon in op de Dell Peripheral Manager voor Windows-app of de Dell Display and Peripheral Manager voor Mac OS-app.
3 Dell Peripheral Manager is compatibel met Windows 10 en Windows 11. Voor Mac OS downloadt u de Dell Display and Peripheral Manager-software.
4 Tripod niet inbegrepen

Zet uw beste frame naar voren
Met 's werelds beste beeldkwaliteitwebcam in zijn klasse1

Klik hier om de Dell Pro-webcam te bekijken.
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https://content.hmxmedia.com/dell-1531-webcam/index.html
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Zie er altijd op uw best uit

Verbluffend helder
De grote Sony STARVIS-sensor™ 

in deze 2K QHD 1440p-camera 

is extreem lichtgevoelig voor 

levendige en kleurrijke beelden.

U staat altijd in de spotlight
De AI-autoframing-functie volgt 

al uw bewegingen en houdt u in 

het midden van het kader, ook als 

u beweegt en verschuift, zodat 

de focus altijd op u ligt. 

AI-AUTOFRAMING-FUNCTIE

FHD (1080p) QHD (1440p)
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Korrelige beelden worden 
automatisch verwijderd
De combinatie van tijdelijke ruisreductie 

(3DNR) en ruimtelijke ruisreductie (2DNR) 

elimineert korrelige beelden en brengt 

videoruisreductie naar een volgend niveau, 

met scherpe en heldere beeldkwaliteit, 

zelfs bij weinig licht.

WEINIG LICHT AUTOMATISCHE 
LICHTCORRECTIE

Zie er altijd op uw best uit 
Dankzij de perfecte combinatie van Digital 

Overlap HDR (DOL-HDR) en FDAE voor 

automatische belichting voor gezichtsdetectie, 

optimaliseert 's werelds intelligentste webcam 

in zijn klasse1 automatisch uw visuele ervaring, 

zodat u er altijd op uw best uitziet.

Superieure videokwaliteit bij 
extreme lichtomstandigheden
De Digital Overlap HDR-functie (DOL-HDR) 

levert levensechte kleuren in omgevingen 

met extreme verlichting. 

GEEN HDR HDR

Andere webcams uit de branche

Dell Pro-webcam - WB5023

 HDR EN FDAE

GEEN HDR, GEEN FDAE

Alle afbeeldingen op deze pagina zijn alleen ter illustratie.
1 De klasse verwijst naar standaard webcam-FHD-functionaliteit en een resolutie van maximaal 2K. Gebaseerd op een interne analyse van externe webcams voor persoonlijke 

videoconferencing uit april 2022.
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Doordacht design 

Onbelemmerd beeld
De geïntegreerde bevestigingsklem 

is ontworpen voor vrijwel randloze 

beeldschermen en kan eenvoudig worden 

aangesloten op uw monitor, notebook of 

tripod1. Pas de camera aan voor de beste 

hoek en maximaal oogcontact.

Magnetische sluiterkap
Met een privacysluiterkap kunt u de 

kap moeiteloos over de lens van de 

webcam klikken voor privacy en de 

lens beschermen wanneer deze niet 

in gebruik is. Wanneer het tijd is voor 

een telefoontje, kunt u de sluiterkap 

eenvoudig achter de webcam 

opbergen voor handige bewaring.

1 Tripod niet inbegrepen

Algemeen compatibel, zodat u goed kunt 
samenwerken met anderen
Gecertificeerd voor Microsoft Teams en Zoom en compatibel met 

toonaangevende UC-platforms. U kunt er zeker van zijn dat deze 

webcam naadloos met uw apparaten werkt. 



1 Dell Peripheral Manager is compatibel met Windows 10 en Windows 11. Voor Mac OS downloadt u de Dell Display and Peripheral Manager-software.
2 Handmatige installatie kan in sommige gevallen nodig zijn vanwege individuele systeembeveiligingsvereisten. Automatische installatie is ook niet beschikbaar voor Mac OS.

Bepaal tot in de puntjes hoe u wordt gezien
Haal alles uit uw webcam met Dell Peripheral Manager1.

De installatie is eenvoudig en snel, zonder lange 

installatiehandleidingen. De Dell Peripheral Manager1 

kan direct2 op uw pc worden geïnstalleerd zodat 

u direct aan de slag kunt. Deze eenvoudige en 

intuïtieve software biedt een groot aantal functies. 

U kunt uw video eenvoudig aanpassen aan uw 

voorkeur met instellingsopties voor HDR, Auto Focus, 

AI-autoframing, verschillende gezichtsvelden, digitale 

zoom, helderheid, scherpte, contrast en verzadiging. 

U ziet er elke keer weer op uw best uit met de 

Dell Pro-webcam – WB5023.

Bepaal helemaal zelf hoeveel u van uzelf en van 

uw omgeving wilt laten zien door uw gezichtsveld 

(FOV) aan te passen.

65° FOV 78° FOV
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http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/dpem


1 24, 30 fps ondersteund 
2 Schakel de microfoon in op de Dell Peripheral Manager voor Windows-app of de Dell Display and Peripheral Manager voor Mac OS-app.
3 Tripod niet inbegrepen 

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer 
informatie.

© 2022 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar 
dochterondernemingen. 
Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

MODEL

RESOLUTIE/FPS

SENSORMERK

GEZICHTSVELD (FOV)

HD DIGITALE ZOOM

AUTOFOCUS

AUTOMATISCHE 
LICHTCORRECTIE

AUTOMATISCHE WITBALANS

FDAE (AUTOMATISCHE 
BELICHTING VOOR 

GEZICHTSDETECTIE)

DIAFRAGMA

AUTOFRAMING- EN 
ZOOMFUNCTIE

PRIVACYSLUITER

CERTIFICERING

UC-PLATFORMEN

Dell Pro-webcam - WB5023

2K QHD / 24, 30 fps
Full HD / 24, 30, 60 fps
HD / 24, 30, 60 fps

Sony STARVIS™

65, 78 graden

Tot 4x

Ja

Advanced Digital Overlap (DOL) HDR1

Videoruisreductie (3D + 2D)
• Tijdelijke ruisreductie (3DNR)
• Ruimtelijke ruisreductie (2DNR)

Ja

Ja

f2.0

Ja

Ja, magnetisch 

Microsoft Teams-gecertificeerd, Zoom-gecertificeerd

Skype voor Bedrijven, Google Hangouts, Cisco Webex, 
FaceTime, Slack, GoToMeeting, BlueJeans, Google Meet, 
Lifesize

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E SF U N C T I E

v.1  07/2022

RUISREDUCTIE-MICROFOON2

AFMETINGEN WEBCAM 
(DIAMETER X LENGTE)

USB-CONNECTOR OP PC

KABELLENGTE

ROTATIE

BEVESTIGINGSGAT VOOR 
TRIPOD3

ALGEHELE PRODUCTGEWICHT

SOFTWARE

ONDERSTEUNDE 
BESTURINGSSYSTEMEN

GARANTIE

Ja

44 mm x 92 mm

USB-A-connector. (USB 2.0 en hoger)

1,5 m

Kantelen

Ja, geïntegreerd

155 g

Dell Peripheral Manager voor Windows OS
Dell Display and Peripheral Manager voor Mac OS

Downloaden via www.dell.com/support/wb5023

Win11/10 64-bits
MacOS

3 jaar

Maak uw ervaring compleet met accessoires die zijn ontworpen om alles uit uw Dell Pro-webcam te halen.

Dell Pro draadloze 
headset | WL5022
Dankzij de draadloze headset die is 
gecertificeerd voor Teams en Zoom 
geniet u in alle vrijheid, weg van 
de pc. De headset heeft handige 
bedieningsknoppen voor gesprekken 
en biedt een uitzonderlijk helder 
geluid, waar u ook bent.

Dell 27 monitor |  
P2723D

Blijf gefocust op deze 27-
inch QHD-monitor met een 
geïntegreerd scherm met 
weinig blauw licht, voor hoge 
prestatiedetails en helderheid.

Dell speakerphone met multiport-
adapter - MH3021P

Een naadloze, alles-in-één 
oplossing voor conferencing en 
connectiviteit waarmee u kunt 
bellen terwijl u op meerdere 
apparaten bent aangesloten.

A A N B E V O L E N  A C C E S S O I R E S
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http://www.dell.com/support/wb5023

