VIDEOKONFERENCER
MED ET ENKELT TRYK.

Logitech Tap
Logitech ® Tap-betjeningsenheden
tilsluttes en computer via USB og kan
bruges til betjening af programmer
til teamsamarbejde, automatisering
af lokaler, klimakontrol og digital
underskrivning. I modsætning til AVcontrollere der kræver kompleks opsætning
og konfiguration, tilsluttes Logitech Tap
som en ekstra skærmenhed plug-and-play.

Udviklere og systemarkitekter kan derefter
designe deres eget berøringsgrænseflade
der kan forenkle arbejdsgange og
automatisere opgaver.
Logitech Tap har en flot og skarp 10,1"
berøringsskærm og en kompakt form
der gør monteringen meget fleksibel og
som gør enheden velegnet til alle slags
mødelokaler uanset layout og størrelse.

Logitech Tap er den perfekte betjeningsenhed til videokonferenceløsninger fra
Google ®, Microsoft ® og Zoom. Du kan læse
mere om forudkonfigurerede Logitechløsninger til Hangouts™ Meet, Microsoft
Teams Rooms, Skype ® Room Systems og
Zoom Rooms på www.logitech.com / Tap.

FUNKTIONER OG FORDELE
Logitech Tap er designet til at være pålidelig, funktionel og brugervenlig. Tap-enhedens fleksible monteringsmuligheder – herunder
muligheden for at føre ledningerne ud gennem bunden eller på bagsiden – gør det muligt at bruge den i så godt som alle typer og
størrelser mødelokaler.

1 	
10,1" berøringsskærm: Den store og responsive berøringsskærm er
modstandsdygtig over for fingeraftryk og har reduceret genskin så
visningen altid er klar og tydelig.
2
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Lydløs kabinet: Selvom enheden er lille, har den ingen
mekaniske ventilatorer og masser af plads til stik, ledninger og
strammeanordninger. Kabinettet er desuden udformet til at give en
naturlig læsevinkel på 14 grader.
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Altid klar: Den indbyggede bevægelsessensor sætter enheden i
dvale når enheden ikke er i brug og tænder for den igen, så snart
du nærmer dig.

4 	
Stik til hovedtelefoner: Du kan slutte hovedtelefoner direkte til
kontrolenheden og bruge lydfunktionerne i computeren. Ideelt til
private samtaler og for hørehæmmede.
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Tap

5 	
To kabeludgange: Det robuste metaldæksel med den aftagelige
bund- og bagplade holder ledningerne på plads og af vejen.

6 	
Indbygget kabelstrammer: Tap har en indbygget, skjult
stramningsanordning der sørger for at ledningerne hverken sidder
for stramt eller for løst.
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7 	
USB-port: Du kan tilslutte tilbehør som en USB-højtalertelefon
eller en ekstra Tap-enhed hvis den anvendte grænseflade
understøtter flere skærme1.

8 	
Mange monteringsmuligheder: Kompatibel med 100-mm VESAbeslag som gør det muligt at anvende monteringsløsninger og
tilbehør fra andre producenter. Kan monteres på bordpladen, løftet
over bordpladen eller på væggen.
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9 	
HDMI-indgang til indholdsdeling: Mulighed for hurtig
indholdsdeling med hardware til Google Hangouts , Microsoft
Teams Room og Zoom Rooms.
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10 	
Tyverisikring: Tap kan sikres fysisk vha. de to monteringshuller til
Kensington-lås i bunden og på bagsiden.

11 	
Kabler til vægmontering: Det medfølgende Logitech Strong USB
planum-kabel på 10 m (32,8 ft) er Eca-certificeret til kabelføring i
vægge, over loftet og gennem ledningsrør.
Bund

MONTERINGSMULIGHEDER
Logitech Tap understøtter fastmontering og kabler der kan skjules i væggen, og der findes løsninger til mødelokaler af alle typer
og i alle størrelser. Tap-enheden kan fastmonteres på flere måder, kablerne kan arrangeres efter behov, og det er endda muligt at
montere kontrolenheden over bordpladen så den kan drejes 180 grader. Med det særlige løftebeslag kan Tap-enheden løftes og
placeres i en vinkel på 30 grader hvilket er særligt egnet til større mødelokaler. Tap-enheden kan også monteres på væggen for at
frigøre mere plads i små mødelokaler. Understøtter 100-mm VESA-beslag hvilket gør det muligt at anvende monteringsløsninger og
tilbehør fra andre producenter.
BORDBESLAG

LØFTEBESLAG

VÆGBESLAG

100 mm VESA

LOGITECH STRONG USB-KABEL
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Det innovative Logitech Strong USB-kabel har både plug-andplay-brugervenligheden af et USB-kabel og robustheden af et
kabel der kan monteres i væggen. Det medfølgende Logitech
Strong USB-kabel er på hele 10 meter (32,8 ft) hvilket er dobbelt
så langt som selv de længste almindelige USB-kabler. Logitech
Strong USB er et aramidforstærket, Eca-certificeret plenumkabel der kan monteres i væggen, over loftet eller gennem
standard ¾"-kabelrør.
Logitech Strong USB kan også fås i en 25-meter udgave (82 ft)
til anvendelse i store rum.
1 	
Kan monteres i væggen: Eca-certificeret plenum-kabel til

montering i væggen eller gennem kabelrør.

2 	
Stram kabelføring: Kompatibelt med den indbyggede

kabelstrammer.

3 	
Stor holdbarhed: Forstærket med aramidfiber.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR LOGITECH TAP
PRODUKTETS MÅL

PORTE OG STIK

KASSEN INDEHOLDER

Højde x bredde x dybde:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0"
1,25 kg (2,75 lb.)

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (til pc)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A
(til tilslutning af tilbehør)
HDMI-indgang (til indholdsdeling)
3,5 mm (1/8") 4-bens stik til hovedtelefoner
Indbygget ultrasonisk højtaler
Integreret PIR-bevægelsessensor
100 mm x 100 mm VESA FDMI
(Flat Display Mounting Interface)
2 monteringshuller til Kensington-lås

Tap-kontrolenhed
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1-kabel
10 m (32,8 ft)
Type A (hanstik) til Type C (hanstik)
Aramidforstærket
Plenum-kabel
Eca/IEC 60332-1-2-certificeret
Kan føres gennem ¾"-ledningsrør
HDMI 1.4a-kabel på 2,0 m (6,5 ft)
Strømadapter (100-240 V) 2,95 m (9,67 ft)
VESA-monteringsskruer (4)
Mikrofiberklud
Brugervejledning

TRYKFØLSOM SKÆRM
10,1"-skærm med en visningsvinkel på 14
grader
Fedtafvisende anti-refleksbelægning
Opløsning på 1280 x 800

KOMPATIBILITET OG CERTIFICERINGER
SYSTEMKRAV
Windows 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0 eller 3.1 Type A-port
®

EKSTRA TILBEHØR
Bordbeslag
Løftebeslag
Vægbeslag
Beslag til pc
Logitech Strong USB-kabel: kabel på 10 m
medfølger, fås også som 25 m

Logitech Tap er certificeret som kontrolenhed
til følgende videokonferenceløsninger:
Google Hangouts Meet
	Microsoft Teams Rooms og Skype Room
Systems (SRS)
Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: Tap tilsluttes
via USB som en ekstra skærmenhed til
kompatible operativsystemer, herunder
Windows 10 og Chrome OS

GARANTI
2 års begrænset hardwaregaranti

DELNUMRE OG UPC
Delnummer: 939-001796
UPC: 97855147400

Room Solutions med Logitech Tap
Logitech Tap indeholder funktioner som integreret kalender, start af møder med ét tryk, hurtig indholdsdeling og standbyfunktion. Enheden er
forudkonfigureret med software fra Google, Microsoft eller Zoom. Alle Logitech Room-løsninger har alt hvad du behøver: En Tap-kontrolenhed, en
kompakt computer, kabler til montering i væggen samt et Logitech MeetUp- eller Rally-konferencekamera. Læs mere på www.logitech.com/tap.

www.logitech.com/tap
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Funktionen aktiveres, når den understøttes af softwareprogrammer.
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