
EEN NETTE EN STEVIGE BEVESTIGINGSOPTIE
De Logitech-computerbevestiging is ontworpen voor vergaderruimtes 
die zijn uitgerust met een Logitech RoomMate-apparaat voor 
videovergaderen of een computer zoals een Google Meet-
computersysteem of Intel NUC.

Gebruik de computerbevestiging om apparaten op een nette en 
veilige manier te bevestigen, zodat ze uit het zicht blijven en veilig 
gepositioneerd zijn. De kabelbevestigingsklem zorgt dat de verbinding 
in stand blijft en de kabels geordend blijven.

De computerbevestiging is ontworpen voor een discrete set-up achter 
beeldschermen, in kasten of op een kar, en is daarmee bij uitstek 
geschikt voor vergaderruimtes, winkels en beursstands en nog meer.

Stevige bevestiging van 
Logitech RoomMate of een 
computersysteem overal in uw 
vergaderruimte. De Logitech-
computerbevestiging biedt 
geïntegreerde kabelbevestiging 
en een onopvallend ontwerp 
voor een nette installatie.
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AFMETINGEN PAKKETINHOUD COMPATIBELE APPARATEN GARANTIE

Hoogte: 35 mm (1,38 in)

Breedte: 164 mm (6,46 in)

Diepte: 350 mm (13,78 in)

Computerbevestiging met 
kabelbevestigingsklem

Bevestigingshardware

Documentatie

Logitech RoomMate

SFF-computer (Small Form 
Factor) met een VESA-
patroon van 100 x 100 mm of 
75 x 75 mm

Beperkte hardwaregarantie 
van 2 jaar

ONDERDEELNUMMER

952-000097

Bevestig en beveilig RoomMate of een 
computersysteem met behulp van de standaard 
VESA-bevestigingspatronen van 75 mm of 100 mm. 

Dankzij het onopvallende ontwerp en de 
meegeleverde hardware kan het apparaat 

eenvoudig achter een display, in een kast of op 
een kar worden geïnstalleerd.

Kabelbevestigingsklem ontlast de kabels en houdt 
ze stevig op hun plek, inclusief USB-, HDMI-, stroom- 
en netwerkkabels. De tweedelige klem is verhoogd 
voor meer flexibiliteit en minder belasting.

Logitech computerbevestiging afgebeeld met RoomMate

Logitech computerbevestiging afgebeeld met RoomMate


