
Vi kan endelig tilbyde en fleksibel samar-
bejdsløsning som giver bede produktivitet, 
styrker de personlige relationer og leverer 
videokonferencer i en fantastisk kvalitet. 
Logitech® GROUP-sæt med Intel® NUC- 
videokonferencesystem – med høj ydeevne 
og stor kompatibilitet – leveres med  
Logitech GROUP, Wireless Touch Keyboard 
K400 Plus, Intel® NUC, Intel Unite™ og 
Iluminari Quicklaunch SE.

Nu bliver du fri for gætteriet for at finde 
ud af hvilke enheder der fungerer sammen. 
Denne pakke indeholder enheder der alle 
fungerer sammen, så du kan afholde  
videokonferencer i høj kvalitet med VC- 
programmer og cloud-tjenester – også dem 
du allerede bruger.

Der er ingen grund til at skulle spilde tid på 
at få tingene til at fungere – du kan bare 
gå ind i mødelokalet og starte mødet med 
det samme.

Grænsefladen i Iluminari Quicklaunch SE 
giver en hurtig og ensartet brugeroplevelse 
– hver gang – og kan nemt tilpasses  
teamets behov. Den kompakte Intel NUC 
med Intel Unite har en høj ydeevne og kan 
klare selv de mest krævende møder og 
travleste konferencedage.

Velkommen til en ny æra inden for video-
konferencer – du får fleksibelt og enkelt 
udstyr med Logitech GROUP-sættet med 
Intel® NUC.

Logitech GROUP-sæt
med Intel® NUC

EN FAMILIE SOM 
ALTID KAN ENES.
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Trådløst tastatur med indbygget pegefelt

Rækkevidde på 10 m

Tastatur som passer perfekt til mødelokaler

FÅS I EMEAUNIVERSEL KOMPATIBILITET

Fungerer med alle pc-baserede UC- og 
videokonferenceprogrammer1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og 
Zoom.

Læs mere på:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Kontakt din foretrukne forhandler  
hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.

Logitech GROUP-sæt

Bygget til høj ydeevne og stabilitet 
Nu bliver du fri for gætteriet for at finde ud af 
hvilke enheder der fungerer bedst sammen, så 
dine møder altid er i den højeste kvalitet.

Let at købe 
I en enkelt pakke får du et videokonferencesystem 
med Intel® NUC, Intel Unite, Logitech GROUP og 
et trådløst tastatur fra Logitech. Pakken kan 
nemt købes via din foretrukne kanalpartner.

Skalerbar og prisvenlig 
Afhold videokonferencer i ethvert mødelokale til 
en brøkdel afhvad det ville koste at opgradere 
dit nuværende konferencesystem, og undgå 
unødvendige vedligeholdelsesomkostninger.

LOGITECH GROUP

KOMPONENTER I SYSTEMET PRODUKTSPECIFIKATIONER (MAVERICK)

INTEL NUC MED INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Retningsuafhængige højtalertelefoner med fuld 
dupleks 
Du kan høre og blive hørt med virkelighedstro lyd der 
er klar og tydelig. Lydens rækkevidde er 6 m omkring 
højtalertelefonen.

HD-video i høj kvalitet med 30 billeder i sekundet 
Med video i Full HD bliver konferenceopkaldene 
mere levende da man tydeligt kan se ansigtsudtryk 
samt ikke-verbale tegn og bevægelser.

90-graders synsfelt med panorering og vipning 
Med det brede synsfelt og muligheden for helt 
jævn panorering og vipning er det nemt at se alle 
i lokalet.

Udvidelsesmikrofoner som tilbehør 
Du kan udvide rækkevidden for lyd til 8,5 m ved 
at tilkøbe ekstra mikrofoner.

Intel NUC-sæt NUC5i5MYHE

8 GB DDR3L-ram

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Mini DisplayPort til HDMI-adapter

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Intel Unite-software

SAP No: 3920230

Manuf Part No: NUC/GRO/NDX/1

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

EAN: 3920230000007

Høj ydeevne til alle brugere 
5. generation af Intel Core i5-5300U vPro-processorer.

Det kompakte design på kun 4,53" x 4,37" x 1,9" 
passer ind overalt.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
Gør det muligt at administrere enheder, apps 
og identiteter på en måde der kan skaleres efter 
virksomhedens behov. 

Intel Unite 
Softwaren beskytter de forbundne mødelokaler – 
både når kollegerne sidder omkring bordet og på 
den anden side af kloden. Intel Unite giver mulighed 
for trådløs deling af indhold fra både pc'er og Mac®-
computere.

Ensartede – og dog fleksible – videokonferencer 
Iluminari Quicklaunch SE har en enkel og ensartet 
grænseflade. Den er fleksibel og kan tilpasses de 
forskellige arbejdsgruppers behov. Det kræver kun et 
tryk på en knap at nulstille indstillingerne så systemet 
er klar til næste team.

Beskyttelse mod uønskede ændringer  
Med kiosktilstand kan du låse systemet af.

Funktionen "Nulstil lokalet"  
Afslut møderne på en sikker måde, og hold fortrolige 
data sikre. 

Indbygget kamerakontrol 
Giver nem adgang til kameraets kontrolkapper.


