TAP TEHOSTAA
KOKOUKSIA

Logitech Tap
Logitech ® Tap -kosketusnäyttöohjain
muodostaa yhteyden mihin tahansa
tietokoneeseen USB-yhteyden kautta ja
avaa uusia mahdollisuuksia monenlaisissa
sovelluksissa, kuten ryhmätyöskentelyssä,
tilojen automatisoinnissa, ympäristön
valvonnassa ja digitaalisissa opasteissa.
Toisin kuin AV-ohjaimet, jotka vaativat
monimutkaista integrointia ja asennusta,
Logitech Tap toimii vaivattomana plugand-play-lisänäyttönä.

Kehittäjät ja järjestelmäintegroijat
voivat luoda kosketukseen perustuvia
käyttöliittymiä työnkulkujen
helpottamiseksi ja tehtävien
automatisoimiseksi.
Logitech Tapissa on terävä 10,1 tuuman
kosketusnäyttö, matalaprofiilinen kotelo
ja paljon eri kiinnitysvaihtoehtoja, joten
se on siron näköinen ja kätevä sijoittaa
monenkokoisiin ja -muotoisiin tiloihin.

Logitech Tap on täydellinen ohjain
Googlen ®, Microsoftin ® ja Zoomin
videoneuvotteluohjelmistoja varten.
Lisätietoja Logitechin valmiiksi
määritetyistä huoneratkaisuista
Hangouts™ Meet-, Microsoft Teams
Rooms- ja Skype ® Room Systems
-järjestelmille sekä Zoom Rooms
-järjestelmälle on osoitteessa www.
logitech.com / Tap.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
Logitech Tap on suunniteltu luotettavaksi työvälineeksi, joka tarjoaa tarkkaan harkittuja ominaisuuksia ja erittäin mukavan
käyttökokemuksen. Valikoima kiinnitysvaihtoehtoja ja johtojen vetomahdollisuus etu- ja takakautta takaavat, että Tap voidaan ottaa
käyttöön useimmissa sisäneuvottelutiloissa.
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10,1 tuuman kosketusnäyttö: Suurikokoinen herkästi reagoiva
kosketusnäyttö ei tahriinnu sormenjälkiin eikä häikäise, mikä
parantaa luettavuutta ja helpottaa käyttöä.
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Hiljainen kotelo: Siro tuulettimeton rakenne mahdollistaa
14 asteen kulman lukemista varten ja tarjoaa tilaa liitännöille,
johdoille ja pidikkeille.
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Aina käyttövalmis: Sisäänrakennettu liiketunnistin säästää virtaa
joutoaikana ja kytkee virran päälle, kun laitetta lähestytään.
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Kuulokeliitäntä: Laajentaa tietokoneen langalliset
ääniominaisuudet työpöydälle ja soveltuu erinomaisesti yksityisiin
keskusteluihin ja kuulovammaisten käyttöön.

Tap
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Kaksi aukkoa johdoille: Irrotettavilla kansilla varustetut
johtoaukot vankan metallisuojuksen pohjassa ja takaosassa
takaavat, että johdot pysyvät siistissä järjestyksessä ja suojassa.
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Sisäänrakennetut johdonpidikkeet: Jotta liittimet pysyvät
tiukalla, Tapissa on kattava järjestelmä kuormituksen
poistojärjestelmä ja johdonpidikkeet – kaikki täysin piilossa kotelon
sisällä.
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USB-lisävarusteportti: Porttiin voi liittää lisävarusteita,
kuten USB-kaiutinpuhelimen, tai sen kautta voi yhdistää toisen
Tap-näytön käytettäväksi sovelluksissa, jotka tukevat näytön
peilaamista1.
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Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot: Sisäänrakennettu 100 mm:n
VESA-kuvio on yhteensopiva tuhansien kolmannen osapuolen
kiinnikkeiden ja lisävarusteiden kanssa. Valinnaiset pöytä-,
koroke- ja seinäkiinnikkeet mahdollistavat vieläkin joustavamman
kiinnityksen.
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HDMI-tuloliitäntä sisällön jakamiseen: Mahdollistaa sisällön
langallisen pikajakamisen Google Hangouts Meet -laitteiston tai
Microsoft Teams Room- ja Zoom Rooms -järjestelmien kanssa.

7
11

9
10

10 	
Varkaudenesto: Pidä Tap visusti paikallaan yhdistämällä
suojavaijeri toisen Tapin Kensington-lukkopaikoista – joko pohjaan
tai takaosaan.
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Seinän sisään asennettavat johdot: Mukana toimitettava 10
metrin (32,8 jalan) Logitechin vahva USB-johto kestää vetoa ja on
Eca-sertifioidusti tulenkestävä. Se voidaan vetää seinien sisään,
kattorakenteisiin ja putkien kautta.
Alapuoli

ASENNUSVAIHTOEHDOT
Kiinnikkeiden ja seinän sisään asennettavien, eri huonekokoja ja -muotoja tukevien johtojen avulla Logitech Tap mahdollistaa
samanlaisen käyttäjäkokemuksen luomisen huoneesta riippumatta. Kiinnitä Tap paikalleen, vedä johdot haluamallasi tavalla ja lisää
180 asteen kääntyvyys Tap-pöytäkiinnittimellä. Suurikokoisissa tiloissa näkyvyyttä parantaa Tap-nostokiinnitin, joka nostaa näytön
30 asteen kulmaan. Seinäkiinnitys säästää arvokasta pöytätilaa pienissä huoneissa. Kiinteä 100 mm:n VESA-kuvio tukee tuhansia
kolmannen osapuolen kiinnikkeitä ja lisävarusteita.

PÖYTÄKIINNITYS

NOSTOKIINNITYS

SEINÄKIINNITYS

100 mm:n VESA

LOGITECHIN VAHVA USB-JOHTO
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Logitechin innovatiivinen vahva USB-johto yhdistää USBjohdon plug-and-play-käytön helppouden erikoiskaapeleiden
vetolujuuteen ja turvallisuusominaisuuksiin. Mukana
toimitettava 10 metrin (32,8 jalan) mittainen Logitechin
vahva USB-johto on kahdesti pitempi kuin pisimmätkin
tavalliset USB-johdot. Ja koska Logitechin vahva USB-johto
on aramidivahvistettu ja Eca-sertifioidusti tulenkestävä, sen
voi vetää seinän sisään, kattorakenteisiin tai vakiomallisten
¾ tuuman putkien kautta.
Logitechin vahvat USB-johdot ovat saatavilla myös 25 metrin
(82 jalan) mittaisina suurikokoisia tiloja ja suurempia etäisyyksiä
varten.
1 	
Voi asentaa seiniin: Eca-sertifioitu seinä- ja

putkiasennuksia varten.

2 	
Tiukat liittimet: Tap-johdonpidikkeet takaavat, että

liittimet istuvat tiukasti paikallaan.

3 	
Kestävyys: aramidivahvistus takaa vetolujuuden ja

kestävyyden.

LOGITECH TAPIN TEKNISET TIEDOT
TUOTTEEN MITAT

PORTIT JA LIITÄNNÄT

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kokonaiskorkeus×-leveys×-syvyys:
58×244×179 mm
2,3×9,6×7,0 tuumaa
1,25 kg (2,75 paunaa)

USB-C 2.0/3.0/3.1 (tietokoneeseen)
USB-A 2.0/3.0/3.1
(lisävarusteita varten)
HDMI-tuloliitäntä (sisällön jakamiseen)
3,5 mm:n / 1/8 tuuman nelinapainen
kuulokeliitäntä
Kiinteä ultraäänikaiutin
Kiinteä PIR-liiketunnistin
100×100 mm:n VESA-kiinnitin

Tap-kosketusohjain
Logitechin vahva USB 2.0/3.0/3.1 -johto
10 m (32,8 jalkaa)
Tyyppi A (uros) – tyyppi C (uros)
Aramidivahvistettu
Tulenkestävä (plenum)
Eca / IEC 60332-1-2 -yhteensopiva
Vedettävissä ¾ tuuman putken kautta
HDMI 1.4a -johto 2,0 m / 6,5 jalkaa
Verkkolaite maakohtaisella pistokkeella
(100–240 V) 2,95 m / 9,67 jalkaa
VESA-kiinnitysruuvit (4)
Mikrokuituliina
Dokumentaatio

KOSKETUSNÄYTTÖ
Lävistäjältään 10,1 tuuman näyttö ja 14 asteen
näyttökulma
Rasvaa hylkivä ja häikäisemätön pinnoite
Resoluutio 1 280×800

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Windows® 10
Chrome OS™
USB-A 2.0, 3.0 tai 3.1 -portti

VALINNAISET LISÄVARUSTEET
Pöytäkiinnitin
Nostokiinnitin
Seinäkiinnitin
Tietokonekiinnitin
Logitechin vahva USB-johto: 10 metrin johto
mukana, 25 metrin johto valinnainen

Kensington-lukkopaikat (2)

YHTEENSOPIVUUS JA SERTIFIOINNIT
Logitech Tap on sertifioitu kosketusohjain
seuraaville videoneuvotteluhuoneratkaisuille:
Google Hangouts Meet
	Microsoft Teams Rooms ja Skype Room
Systems (SRS)
Zoom Rooms.
DisplayLink® Plug and Display™: Tap
yhdistetään USB-johdolla lisänäytöksi tuetuissa
käyttöjärjestelmissä, Windows 10 ja Chrome
OS mukaan luettuina

TAKUU
Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

OSANUMEROT JA UPC
Osanumero: 939-001796
UPC: 97855147400

Logitech Tapilla varustetut huoneratkaisut
Logitech Tap -videoneuvotteluhuoneratkaisut mahdollistavat kalenteri-integroinnin, liittymisen kosketuksella, sisällön pikajakamisen ja jatkuvan
valmiuden. Logitechin huoneratkaisut on esimääritetty tilaa varten optimoidulla ohjelmistolla Googlea, Microsoftia tai Zoomia varten, ja ne sisältävät
kaikki vaadittavat komponentit:
Tap-kosketusohjaimen, pienikokoisen tietokoneen, seinän sisään asennettavat johdot ja Logitech MeetUp- tai Rally-kameran. Lisätietoja on
osoitteessa www.logitech.com/tap.

www.logitech.com/tap
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Ominaisuus käytössä, jos sille on sovellustuki.
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