LOGITECH ROOM
SOLUTIONS
UNTUK ZOOM

Zoom Rooms mengubah setiap ruangan
menjadi ruang meeting Zoom dengan
one-touch join, kemudahan berbagi
konten, dan kontrol di tengah ruangan
untuk meeting online. Sekarang,
Logitech® memudahkan tim TI untuk
menerapkan manfaat ini pada beragam
bentuk dan ukuran ruangan meeting
dengan sistem yang sudah dikonfigurasi
dan sumber daya dukungan pakar.

Logitech Room Solutions untuk Zoom mencakup semua yang kamu
perlukan untuk membuat ruang konferensi dengan satu atau dua layar.
Tersedia dalam konfigurasi kecil, medium, dan besar, Logitech Room
Solutions untuk Zoom hadir terkonfigurasi dengan PC mini yang disetujui
Zoom, sebuah Logitech conferencecam dengan teknologi RightSense™,
sebuah PC mount dengan retensi kabel, dan Logitech Tap touch controller.
Sistem dimasukkan dalam kemasan yang rapi dan siap untuk pemasangan.
Panduan pemasangan menunjukkan cara pemasangan semua komponen,
dengan online wizard memandumu melalui konfigurasi langkah-demilangkah.
Dengan komponen berkualitas, penataan kabel kelas komersial, dan inovasi
yang menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik, Logitech
Room Solutions untuk Zoom memudahkan pemasangan Zoom Rooms ke
seluruh tempat kerja.

SOLUSI RUANGAN ZOOM

RUANGAN KECIL

RUANGAN MEDIUM

RUANGAN BESAR

Didesain untuk ruang fokus dan
ruang konferensi kecil, konfigurasi kecil
meminimalkan penataan kabel dan
menghemat ruang dengan Logitech
MeetUp, keajaiban miniaturisasi yang
dapat dipasang rapi di atas atau di
bawah layar. Letakkan Logitech Tap
di atas meja atau tambahkan wall
mount untuk menghemat lebih banyak
ruangan.

Saat ruangan semakin besar,
maka meja semakin panjang, dan
orang-orang duduk lebih jauh dari
kamera. Itulah sebabnya konfigurasi
medium menampilkan Logitech
Rally, conferencecam premium
yang memadukan kamera ultra-HD
terbaik dengan modular audio yang
mendukung beragam ukuran dan tata
letak ruangan.

Konfigurasi besar ditingkatkan ke
Rally Plus dengan dua speaker untuk
audio yang jelas ke seluruh ruangan.
Dual mic pod memperluas jangkauan
hingga maksimal 16 orang dan sistem
mendukung hingga maksimal 7 mic
pod untuk ruangan dengan maksimal
46 orang.

KOMPONEN UTAMA
Logitech Tap

Layar sentuh 10,1” yang responsif

Touch controller untuk kolaborasi di
tempat kerja

Tanpa kipas untuk pemakaian tanpa suara
Penataan dan manajemen kabel kelas komersial
Pemancar ultrasonic dan input HDMI mendukung wireless
(Direct Share) dan berbagi konten berkabel

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

All-in-One conferencecam dengan
bidang pandang yang cukup luas dan
audio terintegrasi

Sistem Ultra-HD conferencecam premium
untuk ruangan berukuran medium

Sistem Ultra-HD conferencecam
premium untuk ruangan berukuran
besar

Lihat semua orang, bahkan yang duduk
dekat dengan kamera

Teknologi RightSense dengan framing
otomatis

Tambahkan speaker kedua dan mic pod
kedua untuk jangkauan yang lebih luas

Teknologi RightSense dengan framing
otomatis

Speaker yang menghadap ke depan dan
mikrofon di atas meja untuk directional
audio yang alami

Perluas dengan mic pod tambahan
(total maksimal 7 buah) untuk ruangan
dengan maksimal 46 orang

Komponen premium dan desain industrial
yang mulus

Konfigurasi besar menambahkan Rally
Mic Pod Hub untuk penataan kabel di
bawah meja

Desainnya yang ringkas memudahkan
manajemen kabel

KOMPONEN UTAMA
Logitech Strong USB

PC Mount

Kabel SuperSpeed USB 10 Gbps

Mounting bracket dengan retensi kabel terintegrasi

Kabel 10 m Disertakan

Kabel 25 m Opsional

Logitech Tap touch controller terhubung ke PC di ruangan meeting
via Logitech Strong USB, kabel plenum-rated yang menawarkan
jangkauan hingga 10 meter (32,8 kaki) sehingga kamu bisa
meletakkan Tap dalam jangkauan sekaligus menyembunyikan PC
di bufet atau di belakang layar.
Diperkuat Aramid untuk koneksi yang tahan lama antara Tap
dan PC
Plenum-rated dan bersertifikasi Eca untuk dipasang di dinding,
raceway, dan konduit

Kompatibel dengan Intel® NUC dan PC SFF lain dengan pola VESA
100 mm
Retensi kabel terintegrasi menjaga koneksi tetap kokoh

Kabel 25 meter juga disediakan

Mengamankan komputer dan kabel ke dinding dan di bawah meja

Rally Mounting Kit

Rally Mic Pod

Disertakan dengan konfigurasi medium dan besar

Mikrofon modular dengan RightSound™ untuk Logitech Rally

Pasangkan Rally Camera dengan kokoh di dinding atau dekat
langit-langit

Auto-level voice dan meredam noise untuk audio yang jelas

Bracket speaker yang sederhana menyediakan penampilan
“melayang“
Retensi kabel yang baik menjaga koneksi tetap kokoh

Kontrol mute dan lampu indikator yang nyaman
Terhubung hingga maksimal tujuh Mic Pod untuk meja berbentuk
U dan ruangan besar
Konfigurasi ruang besar mencakup Rally Mic Pod Hub untuk
menyederhanakan penataan kabel di bawah meja

MOUNT UNTUK LOGITECH TAP
Letakkan Logitech Tap touch controller di atas
meja atau tambahkan sebuah mount untuk
keamanan, kenyamanan, dan manajemen
kabel yang lebih baik. Table dan Riser mount
kompatibel dalam lubang grommet standar
dan dapat berputar 180° untuk pemakaian
dari kedua sisi meja. Wall mount menghemat
ruang di ruangan kecil.

SPEK TEKNIS
RUANGAN KECIL

RUANGAN MEDIUM

RUANGAN BESAR

Logitech MeetUp

Logitech Rally
(1 speaker, 1 mic pod)

Logitech Rally Plus
(2 speaker, 2 mic pod)

Logitech Tap Touch Controller

-

-

-

Logitech Strong USB 10 m

-

-

-

PC Mount

-

-

-

Kamera Konferensi

Mini PC
yang Disetujui Zoom
Windows 10 IOT
Enterprise
Rally Mounting Kit

-

Rally Mic Pod Hub

-

-

Aksesori Opsional

Tap Table Mount

Tap Table Mount

Tap Table Mount

Tap Riser Mount

Tap Riser Mount

Tap Riser Mount

Tap Wall Mount

Tap Wall Mount

Tap Wall Mount

Logitech Strong USB 25 m

Logitech Strong USB 25 m

Logitech Strong USB 25 m

Expansion Mic untuk MeetUp

Rally Mic Pod (maksimal 7 buah)

Rally Mic Pod (maksimal 7 buah)

TV Mount untuk MeetUp

Rally Speaker (maksimal 2 buah)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Hub

Sumber Daya Dukungan

Garansi

INFORMASI PRODUK

Panduan Pemasangan Cetak

Panduan Pemasangan Cetak

Wizard Konfigurasi Online

Wizard Konfigurasi Online

Panduan Pemasangan Cetak
Wizard Konfigurasi Online

Layanan Dukungan Logitech

Layanan Dukungan Logitech

Layanan Dukungan Logitech

Garansi perangkat keras terbatas
2 tahun

Garansi perangkat keras terbatas
2 tahun

Garansi perangkat keras terbatas
2 tahun

Logitech Tap - www.logitech.com/tap
Logitech MeetUp - www.logitech.com/meetup
Logitech Rally and Rally Plus - www.logitech.com/rally
RightSense Technologies - www.logitech.com/rightsense

www.logitech.com/zoom/rooms
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