
Nu behöver du inte vänta längre – den 
flexibla samarbetslösningen som ökar pro-
duktiviteten, stärker personliga kontakter 
och ger dig fantastiska videokonferensupp-
levelser är äntligen här. I Logitech® GROUP 
Kit med Intel® NUC-videokonferenssystem 
– konfigurerat och verifierat för prestan-
da och kompatibilitet – ingår en Logitech 
GROUP, Wireless Touch Keyboard K400 
Plus, Intel® NUC, Intel Unite™ och Iluminari 
Quicklaunch SE.

Nu slipper du försöka lista ut vilka kom-
ponenter som fungerar bäst tillsammans. 
Detta förkonfigurerade paket för samar-
bete tillhandahåller HD-videokonferenser 
med fylligt ljud och klara bilder och är 
kompatibelt med vilken VC-programvara 
och molntjänst som helst – inklusive de som 
du redan använder.

Slösa inte tid på att få tekniken att 
fungera, starta mötet så fort du kliver in i 
rummet.

Illuminari Quicklaunch SE-gränssnittet 
skapar en enkel, konsekvent och välbekant 
upplevelse gång på gång och kan lätt an-
passas för att möta behov hos olika team. 
Den högpresterande Intel NUC med liten 
formfaktor och Intel Unite möjliggör säkert 
samarbete och erfarenhetsutbyte möte 
efter möte.

Välkommen till en ny era av smidiga och 
flexibla videokonferenser med Logitech 
GROUP Kit med Intel® NUC.

Logitech GROUP Kit
med Intel® NUC
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Trådlöst tangentbord med inbyggd pekplatta

10 meters (33 fots) aktionsradie

Tangentbord som passar mötesrummet

TILLGÄNGLIG I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKAUNIVERSELL KOMPATIBILITET

Fungerar med alla PC-baserade EK- och 
videokonferensapplikationer1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och 
Zoom.

Mer information finns här:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
 
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga 
en beställning eller om du har ytterligare 
frågor.

Logitech GROUP Kit

Konfigurerat och verifierat för prestanda och 
tillförlitlighet 
Nu slipper du försöka lista ut vilka komponenter 
som fungerar bäst ihop för en förstaklassig och 
konsekvent gruppmötesupplevelse.

Enkelt köp 
I ett och samma videokonferenspaket ingår en 
Intel® NUC, Intel Unite, Logitech GROUP och ett 
trådlöst Logitech-tangentbord. Detta paket kan 
lätt köpas från valfri kanalpartner.

Skalbar och prisvärd 
Distribuera video i varje mötesrum till en bråkdel 
av kostnaden för en uppgradering av din 
nuvarande videokonferenslösning och undvik 
onödiga underhållskostnader.

LOGITECH GROUP

SYSTEMKOMPONENTER PRODUKTSPECIFIKATIONER (MAVERICK)

INTEL NUC MED INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Fullt rundstrålande högtalartelefoner 
Hör och bli hörd med verklighetstroget ljud som 
är väldigt skarpt och tydligt. Ljudintervall med en 
diameter på 6 meter från högtalartelefonen.

Högkvalitativ HD-video med 30 bilder per sekund 
Återger verklighetstrogen Full HD-video under 
konferenssamtal så att ansiktsuttryck, icke-verbala 
signaler och gester visas tydligt.

90 graders vidvinkel med panorering och vinkling 
En generös vidvinkel och smidig panorering och 
vinkling gör det enkelt att fånga alla i rummet 
på bild.

Valfria förlängningsbara mikrofoner 
Utöka ljudintervallet till 8,5 meter med valfria 
mikrofonenheter.

Intel NUC Kit NUC5i5MYHE

8 GB DDR3L RAM

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Mini DisplayPort till HDMI-adapter

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Intel Unite-programvara

SAP No: 3920230

Manuf Part No: NUC/GRO/NDX/1

IST Engl: Logitech Kit Group inc NUC i5+K400 NDX

EAN: 3920230000007

Hög prestanda för all användning 
5:e generationen Intel Core i5-5300U vPro-processor.

Ultrakompakt formfaktor som passar nästan 
överallt 
Liten yta på 11,5 cm x 11.1 cm x 4,8 cm.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
Hjälper dig att hantera dina enheter, appar och 
identiteter på ett sätt som skalar upp eller ner enligt 
ditt företags behov. 

Intel Unite 
Programvara som skapar säkra, anslutna 
mötesplatser – oavsett om dina kollegor sitter med 
dig vid bordet eller på andra sidan jordklotet. Intel 
Unite möjliggör trådlös delning av innehåll från PC- 
och Mac®-enheter.

En konsekvent och flexibel 
videokonferensupplevelse 
Iluminari Quicklaunch SE:s gränssnitt är enkelt och 
konsekvent. Det är flexibelt på alla sätt och kan 
anpassas för att uppfylla varje arbetsgrupps särskilda 
behov. Med automatisk återställning får du en ren 
start när som helst med en enda knapptryckning.

Skydda mot oönskade ändringar  
Lås ditt system med kioskläge.

Funktionen Återställning av rum  
Avsluta möten tryggt och håll konfidentiella data 
säkra. 

Inbyggd kamerakontroll 
Ger enkel åtkomst till kamerakontrollerna.


