
LOGI P/N: TAPMSTBASE 

LOGI P/N: TAPZOOMBASE

USB-touchcontroller, speciaal ontworpen 
voor de meetingruimte. Er zijn meerdere 
bevestigingsopties en lange, stevige kabels 
beschikbaar om de oplossing perfect 
te integreren in vrijwel elk interieur. 
De plug-and-play-connectiviteit maakt 
het mogelijk een extra scherm aan te 
sluiten en maakt de weg vrij voor nieuwe 
toepassingen en gebruikerservaringen.

LOGI P/N: TAPGOOGLESMALL

LOGI P/N: TAPMSTSMALL

LOGI P/N: TAPZOOMSMALL

Met de MeetUp-conferencecam in 
combinatie met de Logitech Tap een 
perfecte oplossing voor de kleine ruimte. 
Dankzij het superbrede gezichtsveld 
van 120°, een lens die kan pannen en 
kantelen, 4K Ultra HD en drie vooraf 
geconfigureerde camera-instellingen. 
Geïntegreerde audio, ideaal voor 
teamruimtes. De drie beamforming-
microfoons en een speciaal afgestemde 
luidspreker zorgen dat iedereen goed 
hoorbaar is. 

LOGITECH-RUIMTEOPLOSSINGEN 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR INTEL

De ruimteoplossingen van Logitech Tap, 
mogelijk gemaakt door Intel, bieden alles 
wat u nodig heeft voor videovergaderingen 
met Google Meet, Microsoft Teams of Zoom 
Rooms met aanraakfuncties in ruimtes van 
elk formaat. 
Het computerplatform op basis van Intel wordt 
voor levering vooraf geconfigureerd met een keuze 
uit Microsoft Teams of Zoom Rooms. Intel maakt 
ook ruimteoplossingen mogelijk voor door Microsoft 
gecertificeerde pc’s van Lenovo, HP en Dell. Deze bundels 
bevatten alle componenten die u nodig heeft met agenda-
integratie en de oplossingen zijn altijd gebruiksklaar. 
Ontworpen als eenvoudige vergaderingscontroller voor 
deelname met één aanraking, biedt Tap betrouwbaar 
gemak in de vergaderruimte. Hierdoor kunnen gebruikers 
moeiteloos deelnemen aan videovergaderingen.

RUIMTEOPLOSSINGEN VOOR GOOGLE MEET, 
MICROSOFT TEAMS EN ZOOM ROOMS

BASISBUNDEL  
VAN TAP

TAP-OPLOSSING  
VOOR KLEINE  
RUIMTES

MEEGELEVERD:
- Logitech Tap-touchcontroller
-   Vooraf geconfigureerd voor 

- Microsoft Teams Rooms OF
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Mini-pc - Intel NUC
-   Pc-bevestiging
-  90 dagen JumpStart-ondersteuning met 

Microsoft-bundels

MEEGELEVERD:
- Logitech Tap-touchcontroller
-   Vooraf geconfigureerd voor 

- Google Meet OF
- Microsoft Teams Rooms OF
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Intel NUC mini-pc voor Microsoft en Zoom
-  Chromebox voor Google
-   Pc-bevestiging
-   MeetUp ConferenceCam +  afstandsbediening
-   MeetUp-muurbevestiging en -hardware
-   Eén HDMI-kabel van 3 m
-   Eén CAT6-kabel van 16 ft
-   Eén micro-USB-kabel van 9 ft voor AV-doorvoer
-   USB-kabel van 16 ft
-  90 dagen JumpStart-ondersteuning met 

Microsoft-bundels



LOGI P/N: TAPGOOGLEMEDIUM

LOGI P/N: TAPMSTMEDIUM 

LOGI P/N: TAPZOOMMEDIUM

Het Rally-systeem maakt videovergaderingen 
in middelgrote vergaderruimten nog beter 
dankzij de uitzonderlijke stemhelderheid, 
fluisterstil mechanisch pannen/kantelen/
zoomen, 15X HD-zoom, een gezichtsveld 
van 90° en de 4K-sensor. De RightSense™-
technologieën van Logitech brengen personen 
automatisch goed in beeld en optimaliseren 
de kleur en helderheid van gezichten voor een 
hoogwaardige kwaliteit. 

LOGI P/N: TAPGOOGLELARGE

LOGI P/N: TAPMSTLARGE

LOGI P/N: TAPZOOMLARGE

Rally Plus brengt alle voordelen van 
Rally naar grotere ruimten. Met 
twee beamforming-microfoons en 
twee luidsprekers met zeldzame-
aardemagneten kunnen maar liefst zestien 
deelnemers vergaderen met uiterst heldere 
audio. Door extra microfoons toe te 
voegen (apart beschikbaar, maximaal 7) 
wordt het Rally-vergadersysteem geschikt 
voor groepen van maximaal 46 personen. 
Deze modulaire oplossing is de perfecte 
keuze voor grote vergaderruimten.

VOOR MEER INFORMATIE
www.logitech.com/intel 

TAP-OPLOSSING  
VOOR MIDDELGROTE  
RUIMTES

TAP-OPLOSSING  
VOOR GROTE  
RUIMTES

JumpStart-ondersteuning
Microsoft Tap-bundels worden geleverd met Logitech 
JumpStart om klanten te helpen hun Skype- of Microsoft 
Teams Room-systeem te implementeren. Gedurende 90 dagen 
na de aankoopdatum heeft u toegang tot configuratie- en 
ondersteuningsbronnen om u te helpen bij de configuratie van 
systemen, software en beveiliging.

Ga voor meer informatie naar support.logitech.com/en_us/software/rightsight.
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MEEGELEVERD:
- Logitech Tap-touchcontroller
-   Vooraf geconfigureerd voor 

- Google Meet OF
- Microsoft Teams Rooms OF
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Intel NUC mini-pc voor Microsoft en Zoom
-  Chromebox voor Google
-   Pc-bevestiging
-   Rally-camera
-   Rally-display + tafelhubs + Rally-speaker  

+ microfoon
-   Afstandsbediening + verbindingskabels
-   Eén HDMI-kabel van 3 m
-   Eén CAT6-kabel van 16 ft
-   Eén micro-USB-kabel van 9 ft voor AV-doorvoer
-  90 dagen JumpStart-ondersteuning met 

Microsoft-bundels

MEEGELEVERD:
- Logitech Tap-touchcontroller
-   Vooraf geconfigureerd voor 

- Google Meet OF
- Microsoft Teams Rooms OF
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Intel NUC mini-pc voor Microsoft en Zoom
-  Chromebox voor Google
-   Pc-bevestiging
-   Rally-camera
-   Rally-display + tafelhubs + 2 Rally-speakers  

+ 2 Rally-microfoons
-   Afstandsbediening + verbindingskabels
-   Eén HDMI-kabel van 3 m
-   Eén CAT6-kabel van 16 ft
-   Eén micro-USB-kabel van 9 ft voor AV-doorvoer
-  90 dagen JumpStart-ondersteuning met 

Microsoft-bundels


