
Met de Cat5e Kit voorziet u 
Logitech Tap op maximaal 40 
meter afstand van de computer 
in de vergaderruimte van data 
en voeding via een CAT kabel. 
Maximale flexibiliteit en een 
probleemloze installatie.

EENVOUDIGER KABELSYSTEEM VOOR 
LOGITECH TAP
De Cat5e Kit voor Logitech Tap bevat alle benodigde componenten 
om Tap op een computer in een vergaderruimte aan te sluiten en van 
stroom te voorzien. Daarnaast sluit de oplossing perfect aan bij de 
Logitech Tap tafel- en muur bevestiging, voor een strakke installatie in 
bestaande en nieuwe implementaties van Logitech-ruimteoplossingen.

Gebruik de kabel van 10 meter die bij de Cat5e Kit is inbegrepen of 
voorzie uw eigen bekabeling voor een bereik van maximaal 40 meter. 
En aangezien Cat5e nauwkeurige kabellengtes mogelijk maakt, 
verwijdert u eenvoudig om overtollige bekabeling onder de tafel.

Wanneer Tap met een USB-kabel op de computer in een 
vergaderruimte is aangesloten, heeft het zijn eigen voeding nodig. 
Maar met de Cat5e Kit die zowel stroom als gegevens via de 
categoriekabel levert, hoeft u geen stopcontact bij de tafel te zoeken. 

DATA EN VOEDING VIA CAT KABEL

CAT5E KIT VOOR LOGITECH TAP



CAT5E KIT VOOR LOGITECH TAP

BEKABELING EN COMPONENTEN ALGEMEEN COMPATIBILITEIT

Kabeltype

Cat5e SF/UTP AWG26 of 
hoger

Ondersteunt door 
de klant voorziene 
bekabeling van maximaal 
40 meter (totale lengte)

9,97 m / 32,7 ft 
inbegrepen

Onderdeelnummer 952-000019 Touch-controller Logitech Tap

Stroomtoevoer

100-240v automatisch 
schakelende 
stroomtoevoer met 
internationale adapterset

Inhoud van de 
doos

Logitech Tap-ontvanger

Dongle-zendontvanger

100-240v stroomtoevoer met 
internationale adapterset

Cat5e-kabel van 2,97 m / 9,74 ft

Cat5e-kabel van 7,0 m / 22,96 ft

Documentatie

Vergaderruimte-
computer

USB 2.0 of hoger

Garantie
Beperkte hardwaregarantie 
van 2 jaar

Systeemvereisten

Windows 10, 64-bits

Chrome OS 80 of hoger 
met USB 2.0-poort of 
hoger

Aanpasbare bekabeling voor eenvoudige installatie

Met de veelzijdigheid van CAT bekabeling maakt de Cat5e Kit een moeiteloze 
installatie mogelijk. U kunt Tap bijna overal in vergaderruimtes plaatsen, of u 
nu de meegeleverde kabels van 2,97 meter en 7 meter gebruikt, of door uzelf 
voorziene bekabeling van maximaal 40 meter lang.

Strakker met een bevestiging

Compatibel met tafel- en 
muurbevestigingen voor Logitech 
Tap; houdt kabels uit de weg en 
verborgen.

SPECIFICATIES

EENVOUDIGE EN STRAKKE INSTALLATIE
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