EEN FAMILIE DIE HET ECHT
MET ELKAAR KAN VINDEN.

Logitech GROUP-kit
met Intel® NUC

Hier is dan eindelijk de flexibele samenwerkingsoplossing waarop u zolang heeft gewacht en die u kunt inzetten om productiviteit te verbeteren, persoonlijke banden te
verstevigen en videovergaderen tot nieuwe
hoogten te tillen. Het videovergadersysteem Logitech ® GROUP-kit met Intel ® NUC
is geconfigureerd en gevalideerd voor prestaties en compatibiliteit, en bestaat uit een
Logitech GROUP, Wireless Touch Keyboard
K400 Plus, Intel ® NUC, Intel Unite™ en
Iluminari Quicklaunch SE.

U hoeft niet meer te raden welke onderdelen compatibel zijn. Deze vooraf
geconfigureerde samenwerkingsbundel
biedt intens HD-videovergaderen met een
prachtig beeld voor alle vergadersoftware
of -cloudservices, inclusief de toepassingen
of services die u al gebruikt.
U hoeft uw kostbare tijd niet langer te
verspillen aan het instellen van apparatuur.
U kunt gewoon de ruimte binnengaan en
de vergadering direct starten.

De Iluminari Quicklaunch SE-interface
biedt u telkens weer dezelfde eenvoudige, consistente en vertrouwde ervaring.
Bovendien kan deze gemakkelijk aan de
behoeften van verschillende teams worden
aangepast. De hoogwaardige, compacte
Intel Nuc, met Intel Unite, maakt gedegen
samenwerking en probleemloos delen mogelijk tijdens elke vergadering.
Welkom in een gloednieuw tijdperk voor
flexibiliteit en eenvoud van videovergaderen dankzij de Logitech ConferenceCam-kit
met Intel NUC.

Logitech GROUP-kit
met Intel® NUC

Geconfigureerd en gevalideerd voor prestaties
en betrouwbaarheid
U hoeft niet meer te raden welke onderdelen
compatibel zijn om een eersteklas en
consistente HD-groepsvergadering te
ondersteunen.
Zo gekocht
In één pakket krijgt u een videovergaderbundel
die een Intel® NUC, Intel Unite, Logitech GROUP,
en draadloos Logitech-toetsenbord omvat. U
kunt deze bundel gemakkelijk aanschaffen via
de gewenste Channel Partner.
Schaalbaar en betaalbaar
Gebruik video in elke vergaderruimte tegen een
fractie van de kosten voor een upgrade van
uw huidige videovergaderoplossing en vermijd
onnodige onderhoudskosten.

LOGITECH GROUP

INTEL NUC MET INTEL UNITE

Full-duplex omnidirectionele speakerphones
Horen en gehoord worden met levensecht geluid
dat helder, duidelijk en zeer goed verstaanbaar is.
Audiobereik heeft een diameter van 6 meter rondom
de speakerphone.

Uitstekende prestaties bij elk gebruik
5G Intel Core i5-5300U vPro-processor.

HD-video van topkwaliteit met 30 frames per
seconde
Introduceert levensechte Full HD-video in telefonische vergaderingen, waardoor gezichtsuitdrukkingen, non-verbale signalen en bewegingen duidelijk te
zien zijn.

Microsoft® Windows® 10 Pro
Helpt u het beheer van apparaten, apps en id's
nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van uw
bedrijf.

Gezichtsveld van 90 graden met mechanisch
pannen en kantelen
Dankzij het ruime gezichtsveld en vloeiende
bediening voor pannen en kantelen zijn alle aanwezigen gemakkelijk te zien.

Ultracompact formaat past vrijwel overal
Klein oppervlak van 11,5 cm x 11,1 cm x 4,8 cm.

Intel Unite
Creëer veilige, verbonden vergaderruimtes, of uw
collega's nu bij u aan tafel zitten of aan de andere
kant van de wereld. Dankzij Intel Unite kan inhoud
draadloos in een handomdraai worden gedeeld vanaf
pc en Mac®.

Logitech GROUP-kit

ILUMINARI QUICKLAUNCH SE
Consistent maar tegelijk flexibel videovergaderen
Iluminari Quicklaunch SE heeft een eenvoudige,
consistente interface. Deze interface is buitengewoon
flexibel en kan aan de specifieke behoeften van verschillende werkgroepen worden aangepast. Dankzij
auto-reset kunt u met een druk op een knop op elk
moment met een schone lei beginnen.
Bescherming tegen ongewenste wijzigingen
Scherm uw systeem af met kiosk-modus.
Ruimte herstellen
Rond vergaderingen veilig af en bewaar vertrouwelijke
gegevens even veilig.
Ingebouwde cameracontrole
Biedt snelle toegang tot de camerabediening.

Optionele uitbreidingsmicrofoons
Breid het audiobereik uit tot 8,5 meter met optionele microfooneenheden.
UNIVERSELE COMPATIBILITEIT
Werkt met all UC- en videovergadertoepassingen
voor pc1
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®,
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en
Zoom.

WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

BESCHIKBAAR IN EMEA

Draadloos toetsenbord met geïntegreerde
touchpad
Bereik van 10 meter
Ideaal voor vergaderruimtes

SYSTEEMONDERDELEN

PRODUCTSPECIFICATIES (MAVERICK)

Intel NUC Kit NUC5i5MYHE

Wireless Touch Keyboard K400 Plus

SAP No: 3920274

8 GB DDR3L RAM

Logitech GROUP

Manuf Part No: NUC/GRO/NL/1

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Microsoft® Windows® 10 Pro

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

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Iluminari Quicklaunch SE

EAN: 3920274000001

Mini-adapter displaypoort naar HDMI

Intel Unite-software

Kom meer te weten op:
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Neem voor bestellingen of verdere vragen
contact op met uw leverancier.
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