
HATÉKONYABB ÉRTEKEZLETEK 
KOPPINTÁSSAL.

A Logitech® Tap érintőképernyő-vezérlő 
bármilyen számítógéphez csatlakoztatható 
USB-n keresztül, új lehetőségeket tárva 
ezáltal az alkalmazások elé, többek 
között csapatok együttműködéséhez, 
helyiségek automatizálásához, környezeti 
vezérléshez és digitális aláíráshoz. Az 
összetett integrációt és telepítést igénylő 
AV-vezérlőkkel ellentétben a Logitech Tap 
plug and play kapcsolatot kínál további 
kijelzőként. 

A fejlesztők és rendszerintegrátorok 
ezután megtervezhetnek egy érintésalapú 
felhasználói felületet, amellyel 
egyszerűsíthetők a munkafolyamatok és 
automatizálhatók a feladatok.

A kristálytiszta 10.1 hüvelykes 
érintőképernyővel, lapos kialakítású 
házzal és többféle rögzítőtartozékokkal 
rendelkező Logitech Tap megjelenése 
karcsú, kényelmes elhelyezési 

lehetőségeket kínál, így különféle méretű 
és elrendezésű helyiségekben használható.

A Logitech Tap a Google®, a Microsoft® 
és a Zoom videokonferencia-megoldások 
ideális vezérlője. Ha további információra 
van szüksége a Logitech megoldásairól 
a Hangouts™ Meet, a Microsoft Teams 
Rooms, a Skype®-konferenciarendszer és a 
Zoom Rooms számára, keresse fel a  
www.logitech.com/ Tap weboldalt.

Logitech Tap



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

1   10.1 hüvelykes érintéses kijelző: A tágas és érzékeny 
érintőképernyő ellenáll az ujjlenyomatoknak és tükröződésmentes, 
ezáltal jobban olvasható és egyszerűen működtethető.

2   Halk ház: A karcsú, ventillátor nélküli kialakítás 14°-os 
kényelmes szöget biztosít a leolvasáshoz, miközben helyet ad a 
csatlakozóknak, kábeleknek és rögzítő mechanizmusoknak.

3   Mindig rendelkezésre áll: A beépített mozgásérzékelő tétlen 
állapotban energiatakarékos, és csak akkor kapcsol be, amikor a 
közelébe ér egy személy.

4   Fejhallgató-csatlakozó: Kibővíti a gazdaszámítógép vezetékes 
hangfunkcióit az asztalhoz, a személyes beszélgetésekhez és a 
hallássérültek számára ideális módon.

5   Kettős kábelkivezető nyílás: Az erős fém burkolat egy 
eltávolítható fedelű és egy hátsó kivezető nyílással rendezetten és 
biztonságosan tartja a kábeleket.

6   Beépített kábelrögzítés: A húzásra ellenálló csatlakozáshoz a Tap 
egy átfogó kábelfeszítő és kábelrögzítő rendszert tartalmaz, amely 
teljes mértékben el van rejtve a dobozában.

7   USB-port tartozékhoz: Csatlakoztasson egy tartozékot, 
például USB-s kihangosítót vagy egy másik Tap eszközt a 
képernyőreplikációt támogató alkalmazások esetén1.

8   Többféle rögzítési lehetőség: Egy 100 mm-es beépített VESA-
minta kompatibilis a külső felektől származó konzolok és tartozékok 
ezreivel. A választható asztali, emelő és fali konzolok még nagyobb 
rugalmasságok kínálnak.

9   HDMI-bemenet (tartalommegosztáshoz): A Google Hangouts 
Meet hardverrel, a Microsoft Teams Room és a Zoom Rooms 
lehetőségekkel használva azonnali vezetékes tartalommegosztást 
biztosít.

10   Lopás elleni védelem: Tartsa biztonságosan a helyén a Tap eszközt 
egy biztonsági kábel csatlakoztatásával az eszköz két Kensington 
biztonsági zárfoglalatának egyikéhez (az egyik alul, a másik a 
hátlapon található).

11   Falba fektethető kábelezés: A mellékelt 10 méteres (32,8 láb) 
Logitech Strong USB-kábel nagy húzószilárdságot nyújt, és 
plenum minősítésű (légcsatornákban vezethető), valamint Eca-
minősítésű a kábelek futtatásához a falban, a mennyezet fölött és 
kábelcsatornában.
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A Logitech Tap megbízható teljesítményhez készült a munkahelyekre, nagyszerű felhasználói élményt biztosító átgondolt funkciókkal. 
A rögzítők széles választéka és a kábelek hátulról vagy alulról történő vezetése lehetővé teszi, hogy a Tap rendszert bármilyen belső 
tárgyalóhelyiségben üzembe helyezze.
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FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

LOGITECH STRONG USB-KÁBEL

ASZTALI KONZOL

FALI KONZOL

EMELŐ KONZOL

100 mm-es VESA

Az elrendezések és méretek széles tartományát támogató rögzítőkonzolokkal és falba fektethető kábelezéssel a Logitech Tap 
lehetővé teszi, hogy minden helyiségben ugyanolyan felhasználói megoldást helyezzen üzembe. Egyszerűen rögzítse a Tap helyzetét, 
optimalizálja a kábelvezetést és állítson be 180°-os elforgatást a Tap asztali konzollal. Nagyobb helyiségekben a jobb láthatóság 
kedvéért a Tap emelő konzol 30°-ra emeli a képernyőt. A Tap fali konzol értékes asztali helyet szabadít fel a kisebb helyiségekben. Egy 
100 mm-es beépített VESA-minta a külső felektől származó konzolok és tartozékok ezreit támogatja.

Az innovatív Logitech Strong USB-kábel egyesíti az USB plug and 
play egyszerűségét a specializált kábelezés húzószilárdságával 
és falban fektethető megoldásával. 10 méteres (32,8 láb) 
hosszúságával a mellékelt Logitech Strong USB-kábel kétszer 
meghaladja a leghosszabb hagyományos USB-kábelek hosszát. 
És mivel a Logitech Strong USB aramid-erősítésű, plenum 
minősítésű (légcsatornákban vezethető) és Eca-minősítésű, 
a kábelezést elrejtheti a falban, a mennyezet fölött vagy 
szabványos ¾ hüvelykes kábelcsatornában.
A Logitech Strong USB-kábel elérhető 25 méteres (82 láb) 
hosszúságban is a nagyobb helyiségekhez és hosszabb 
távolságokhoz.
1   Falba fektethető:Plenum minősítésű (légcsatornákban 

vezethető) és Eca-kompatibilis a falba fektethető és 
kábelcsatornában történő kábelezéshez.

2   Húzásra ellenálló: A húzásra ellenálló csatlakozások 
érdekében használható a Tap kábelrögzítő rendszerrel.

3   Rendkívüli tartósság: Aramid-erősítésű a nagy 
húzószilárdság és tartósság érdekében.
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www.logitech.com/tap 1 A funkció engedélyezve van, amikor a szoftveralkalmazások támogatják.
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A LOGITECH TAP MŰSZAKI ADATAI

TERMÉKMÉRETEK

Teljes magasság x szélesség x mélység: 
58 x 244 x 179 mm 
2,3 x 9,6 x 7,0 hüvelyk
1,25 kg (2,75 font)

ÉRINTŐKÉPERNYŐ

10.1 hüvelykes diagonális képernyő 14° 
kijelzőszöggel
Olajtaszító és tükröződésmentes bevonat
1280 x 800 felbontás

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows® 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0 vagy 3.1 Type A port

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Asztali konzol
Emelő konzol
Fali konzol
PC-rögzítő
Logitech Strong USB-kábel: 10 m kábel 
mellékelve, 25 m opcionális

PORTOK ÉS INTERFÉSZEK

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (PC-hez)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A  
(tartozékkapcsolathoz)
HDMI-bemenet (tartalommegosztáshoz)
3,5 mm / 1/8 hüvelyk 4-pólusú 
mikrofonosfejhallgató-csatlakozó
Integrált ultrahangos hangszóró
Integrált PIR mozgásérzékelő
100 mm x 100 mm VESA FDMI  
(lapos kijelzők rögzítőfelülete)
Kensington biztonsági zárfoglalat (2)

KOMPATIBILITÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

A Logitech Tap érintéses vezérlő minősítést 
szerzett a videokonferencia-megoldásokhoz:
 Google Hangouts Meet
  Microsoft Teams Rooms és Skype-

konferenciarendszer
 Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: A Tap USB-
kábelen keresztül csatlakozik a támogatott 
operációs rendszerek (többek között a 
Windows 10 és a Chrome OS) további 
kijelzőjeként

A DOBOZ TARTALMA

Tap érintéses vezérlő
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1 kábel  
10 m (32,8 láb)
 Type A (dugó) – Type C (dugó)
 Aramid-erősítésű
  Plenum minősítésű (légcsatornákban 

vezethető)
 Eca / IEC 60332-1-2-kompatibilis 
 ¾ hüvelykes kábelcsatornában vezethető
HDMI 1.4a 2,0 m / 6,5 láb hosszúságú kábel
Tápegység régióspecifikus dugvillákkal 
(100–240 v) 2,95 m / 9,67 láb
VESA rögzítőcsavarok (4)
Mikroszálas szövet
Útmutató

GARANCIA

2 év korlátozott garancia a hardverre

CIKKSZÁMOK ÉS UPC

Cikkszám: 939-001796
UPC: 97855147400

Megoldások helyiségekhez a Logitech Tap használatával

A videokonferencia-termek megoldásai a Logitech Tap segítségével naptárintegrációt, érintéssel való bekapcsolódást, azonnali tartalommegosztást 
és állandó készenlétet nyújtanak. A Google, Microsoft vagy Zoom helyiségekhez optimalizált szoftverével előre konfigurálva, a Logitech Room 
Solutions tartalmazza az összes szükséges összetevőt:  
Tap érintéses vezérlő, kis méretű asztali számítógép, falba fektethető kábelezés és Logitech MeetUp vagy Rally konferenciakamera. További 
információt a www.logitech.com/tap weboldalon talál.


