ROZWIĄZANIA DO
SAL KONFERENCYJNYCH
LOGITECH
ZOOM ROOMS

Zoom Rooms przekształca dowolne miejsce w miejsce

Logitech Room Solutions for Zoom obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować

spotkań Zoom za pomocą połączenia jednym dotknięciem,

sale konferencyjne z jednym lub dwoma wyświetlaczami. Dostępne w małych, średnich i

łatwego udostępniania treści i centrum kontroli pokoju dla

dużych konfiguracjach, Logitech Room Solutions for Zoom są wstępnie skonfigurowane z

spotkań online. Teraz Logitech® ułatwia IT wdrożenie

zatwierdzonym Zoomem mini PC, kamerą konferencyjną Logitech z technologią

tych korzyści w salach konferencyjnych o dowolnym

RightSense ™, mocowaniem do komputera z uchwytem na kabel i kontrolerem

kształcie i rozmiarze ze wstępnie skonfigurowanymi

dotykowym Logitech Tap.Podręcznik konfiguracji pokazuje, jak komponenty pasują do

systemami i zasobami wsparcia ekspertów.

siebie, podczas gdy kreator online prowadzi użytkownika krok po kroku przez konfigurację.
Dzięki komponentom wysokiej jakości, okablowaniu klasy komercyjnej i innowacjom
automatyzującym lepsze wrażenia użytkownika, Logitech Room Solutions for Zoom ułatwia
wdrożyć Zoom Rooms w całym miejscu pracy.

ROZWIĄZANIA POKOJOWE ZOOM

MAŁE POKOJE

ŚREDNIE POMIESZCZENIE

Mała konfiguracja, zaprojektowana z myślą o salach
fokusowych i mniejszych salach konferencyjnych,
minimalizuje okablowanie i oszczędza miejsce dzięki
Logitech MeetUp, cudowi miniaturyzacji, którą można
zamontować dokładnie nad lub pod wyświetlaczem.
Umieść Logitech Tap na stole lub dodaj uchwyt ścienny,
aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.

DUŻE POMIESZCZENIE

W miarę powiększania się pomieszczeń stoły
powiększają się, a ludzie siedzą dalej od kamery.
Dlatego w średniej konfiguracji znajduje się Logitech
Rally, wysokiej klasy kamera konferencyjna, która łączy
zaawansowaną kamerę ultra-HD z modułowym
dźwiękiem skalowalnym w celu obsługi szerokiej gamy
rozmiarów i układów pomieszczeń

Duża konfiguracja została zaktualizowana do
wersji Rally Plus z dwoma głośnikami
zapewniającymi czysty dźwięk w całym
pomieszczeniu. Podwójne mikrofony rozszerzają
zasięg dla maksymalnie 16 osób, a system
obsługuje do 7 mikrofonów dla pomieszczeń z
maksymalnie 46 miejscami.

WYBRANE KOMPONENTY

Logitech Tap

o

Responsywny ekran dotykowy 10,1 ”.

Kontroler dotykowy do współpracy w miejscu pracy.

o

Bez wentylatora zapewniający cichą pracę.

o

Okablowanie i zarządzanie kablami klasy komercyjnej.

o
o

Emiter ultradźwiękowy i wejście HDMI obsługują zarówno sieć bezprzewodową.
(bezpośrednie udostępnianie) jak i przewodowe udostępnianie treści.

Logitech MeetUp

o Kompleksowa kamera konferencyjna z wyjątkowo szerokim polem
widzenia i zintegrowanym dźwiękiem.
o Zobacz wszystkich, nawet tych blisko aparatu.
o Technologie RightSense z automatycznym kadrowaniem.
o Kompaktowa konstrukcja minimalizuje okablowanie i bałagan.

Logitech Rally

o Najwyższej jakości system konferencyjny Ultra-HD do pomieszczenie
średniej wielkości.
o Technologie RightSense z automatycznym kadrowaniem.
o Głośnik montowany z przodu i podstawa mikrofonu na stole zapewniają
naturalny, kierunkowy dźwięk.
o Wysokiej jakości komponenty i elegancki design przemysłowy.

Logitech Rally Plus

o Najwyższej jakości system konferencyjny Ultra-HD do większych
pomieszczeń.
o Dodaje drugi głośnik i drugi mikrofon, aby zwiększyć zasięg.
o Rozbuduj o dodatkowe saszetki mikrofonowe (do 7 ogółem) do
pomieszczeń z maksymalnie 46 osobami.
o Duże konfiguracje dodają koncentrator Rally do prowadzenia kabli
pod stołem.

WYBRANE KOMPONENTY

Logitech Strong USB

Montaż na PC

Kabel SuperSpeed USB 10 Gb / s o zwiększonej długości.

Wspornik montażowy z zaciskiem podtrzymującym kable do
minikomputerów PC lub komputerów Chromebox.

10 m w zestawie

25m opcjonalnie

Kabel USB Logitech Strong, dostępny w długościach 10 i 25 metrów,
pozwala na ustawienie urządzenia USB z własnym zasilaniem lub
koncentratora USB w znacznej odległości od komputera. Możesz teraz
umieścić urządzenia z własnym zasilaniem, takie jak ekran dotykowy
Logitech Tap, w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp, a jednocześnie
ukryć komputer w szafie lub za wyświetlaczem.

o

Długości 10 i 25 metrów do długich połączeń kablowych.

o

Atest do stosowania w komorach rozprężnych i zgodność
z klasą Eca do montażu w ścianach.

o

o

Zgodność z komputerami Intel® NUC i większością
komputerów Chromebox.

o

Wzmocnienie aramidem zapewnia trwałość i niezawodność.

Zintegrowany zacisk podtrzymujący kable zapewnia
wytrzymałość połączeń.

o

Mocowanie komputerów i kabli do ścian i pod stołami.

Zestaw montażowy Rally
Zawarte w średnich i dużych konfiguracjach.

Rally Mic Pod
Mikrofony modułowe z technologią RightSound™ do systemów Logitech Rally.

o

Bezpiecznie przymocuj kamerę Rally do ściany lub w pobliżu sufitu.

o

Wsporniki głośnika o niskim profilu zapewniają wygląd imitujący „unoszenie się”.

o

Zabezpiecz połączenia dzięki wytrzymałym wspornikom kabli.

o

Automatycznie wyrównuje głosy i tłumi szumy zapewniając czysty dźwięk .

o

Wygodne sterowanie wyciszaniem i wskaźnik wyciszenia.

o

Wysokiej jakości materiały świetnie pasują do każdego pomieszczenia.

o

Podłącz do siedmiu statywów mikrofonowych do stołów w kształcie litery U i
dużych pomieszczeń.

UCHWYTY DO KANAŁU LOGITECH

Umieść kontroler dotykowy Logitech
Tap na blacie lub dodaj uchwyt, aby
zwiększyć bezpieczeństwo, wygodę i
zarządzanie kablami. Mocowania stołu i
wspornika pasują do standardowych
otworów przelotki i obracają się o 180 °
do pracy z obu stron stołu.
Uchwyt ścienny oszczędza miejsce w
mniejszych pokojach.

DANE TECHNICZNE
MAŁY POKÓJ

Logitech MeetUp

Kamera konferencyjna

ŚREDNIE POMIESZCZENIE

DUŻE POMIESZCZENIE

Logitech Rally
(1 głośnik, 1 mikrofon)

Logitech Rally Plus
(2 głośniki, 2 mikrofony)

Ekran dotykowy Logitech Tap

Kabel Logitech Strong USB 10m

Montaż na PC (uchwyt)

Minikomputer PC zatwierdzony przez Zoom

Windows 10 Enterprise LTSC

Zestaw montażowy Rally

-

Koncentrator paneli mikrofonowych Rally

-

-

Akcesoria opcjonalne

Zasoby pomocnicze

Gwarancja

Uchwyt stołowy Tap

Uchwyt stołowy Tap

Uchwyt stołowy Tap

Uchwyt z podwyższeniem Tap

Uchwyt z podwyższeniem Tap

Uchwyt z podwyższeniem Tap

Wieszak ścienny Tap

Wieszak ścienny Tap

Wieszak ścienny Tap

Kabel Logitech Strong USB 25 m

Kabel Logitech Strong USB 25 m

Kabel Logitech Strong USB 25 m

Mikrofon rozszerzający do kamery MeetUp

Panel mikrofonowy Rally (łącznie maksymalnie 7)

Panel mikrofonowy Rally (łącznie maksymalnie 7)

Uchwyt do montażu kamery MeetUp na telewizorze

Głośnik Rally (łącznie maksymalnie 2)

Koncentrator paneli mikrofonowych Rally

Drukowana instrukcja instalacji

Drukowana instrukcja instalacji

Drukowana instrukcja instalacji

Portal konfiguracji online

Portal konfiguracji online

Portal konfiguracji online

Pomoc techniczna firmy Logitech

Pomoc techniczna firmy Logitech

Pomoc techniczna firmy Logitech

Usługi

Usługi

Usługi

2-letnia ograniczona gwarancja na sprzęt

2-letnia ograniczona gwarancja na sprzęt

2-letnia ograniczona gwarancja na sprzęt
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