DATASHEET

LOGI DOCK

Upgrade de ervaring van
op afstand werken met
Logi Dock, een alles-in-één
dockingstation met one-touch
vergaderbediening en een
ingebouwde speakerphone.
Logi Dock is gecertificeerd
voor toonaangevende
videovergaderplatforms en
eenvoudig te installeren. Het
verbindt alles in één opgeruimde
unit die de behoefte aan extra
randapparatuur vervangt en een
wirwar aan kabels en draden
elimineert.

HET ULTIEME DOCK VOOR HYBRIDE
WERKNEMERS
Logi Dock is een alles-in-één dockingstation met bediening
voor vergaderingen en audio van professionele kwaliteit
waarmee persoonlijke werkruimtes worden vereenvoudigd en de
thuiswerkervaring verbetert.
Logi Dock is ontworpen om uw bureau overzichtelijk te houden en
biedt één aansluitpunt voor maximaal vijf USB-randapparaten en twee
monitors1, terwijl uw laptop tot 100 watt van stroom wordt voorzien.
Met agenda-integratie2 en ondersteuning voor uw favoriete
videovergaderservices zoals Google Meet™, Microsoft Teams® en
Zoom™, maakt Logi Dock het gemakkelijk om deel te nemen aan uw
volgende vergadering. Een druk op de knop en u kunt beginnen.
Voor hoogwaardige gesprekken heeft Logi Dock een ingebouwde,
ruisonderdrukkende speakerphone, die ook indrukwekkend stereogeluid
levert wanneer u tijdens het werk muziek wilt luisteren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

LOGI DOCK

VOLLEDIGE CONTROLE OVER UW VERGADERING
Logi Dock is geïntegreerd met toonaangevende videovergaderplatforms zoals Microsoft Teams®,
Google Meet™ en Zoom™ en stelt u in staat om direct met één aanraking deel te nemen aan
elke vergadering2.

Eenvoudige bediening van de vergadering
met visuele waarschuwingen

Bediening voor audio en camera binnen handbereik,
met knoppen voor dempen, volume en video. Ontvang
meldingen over aankomende videogesprekken via de
omgevingslichtjes.

Agenda-integratie met Tune

Met agenda-integratie2 via Logi Tune blijft u op de hoogte
van geplande afspraken, en kunt u snel deelnemen aan
vergaderingen met een eenvoudige druk op de knop.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

LOGI DOCK

EEN OPGERUIMD BUREAU

Met Logi Dock kunt u maximaal vijf USB-randapparaten en maximaal twee monitors1 aansluiten terwijl
u uw laptop tot 100 watt oplaadt. Met minder snoeren, dongles en minder visuele rommel, zorgt Logi
Dock voor opgeruimde werkplekken en betere werkdagen.

DUIDELIJK HOREN EN GEHOORD WORDEN

Ruisonderdrukkende
speakerphone

Eenvoudige
audioschakelaar3

Voeg muziek toe aan uw
werkdag

Zes beamforming-microfoons
vangen uw stem duidelijk op, terwijl
geavanceerde algoritmen ongewenst
achtergrondgeluid verminderen.

Voor privégesprekken schakelt u de
audio van de Logi Dock-speakerphone
over naar uw persoonlijke audio door
uw Zone Wireless (Plus)-headset in
te schakelen of uw Zone True Wireless
Earbuds in te doen.

De vakkundig afgestelde speakers van
Logi Dock leveren een indrukwekkend,
kristalhelder geluid, zodat u tussen of
na vergaderingen van uw favoriete
muziek kunt genieten. Koppel aan uw
smartphone of tablet via Bluetooth®
om audio te streamen.

PRODUCTSPECIFICATIES
SYSTEEMVEREISTEN

LOGI DOCK

COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN

Werkt met Windows®-, macOS- of Chrome™computers via USB-C met Alt-modus, en iOSof Android™-apparaten met Bluetooth®
Softwaredownloads:
Logitech Sync: Apparaatbeheer
Logi Tune: Agenda-integratie en
aanpassingen

Gecertificeerd voor Microsoft Teams®, Google
Meet™, Google Voice™ en Zoom™
Werkt met andere populaire toepassingen voor
probleemloze compatibiliteit en integratie op
de werkplek

PAKKETINHOUD
Logi Dock
Stroomtoevoer (1,6 m/5,2 ft)
Netsnoer (1,7 m/5,6 ft)
USB-C naar USB-C (1 m/3,3 ft)
Handleiding

Kijk op www.logitech.com/support/LogiDock-compatibility voor certificeringen die
in behandeling of reeds verleend zijn en voor
compatibiliteitsupdates

AUDIO

DOCKINGSTATION

Microfoontype:
Zes beamforming-microfoons met geavanceerde algoritmen

Stroomvoorziening systeem: Tot 100 watt opladen
Type beveiligingssleuf: Kensington-beveiligingssleuf

Geluidskwaliteit:
Kristalhelder geluid geleverd door 2 aangepaste neodymiumaudiodrivers van 55 mm en 2 passieve radiatoren

Poorten:
1x HDMI v. 2.0 (ondersteuning tot 4K, d.w.z. 3840 x 2160 bij 60 Hz HDR)1
1 x DisplayPort 1.4 (ondersteuning tot 4K, d.w.z. 3840 x 2160 bij 60 Hz HDR)1
2 x USB-A
• 1 x USB 3.1 gen. 1 (5 Gbps) met 4,5 W opladen1
• 1 x USB 3.1 gen. 1 (5 Gbps) met 7,5 W snel laden
3 x USB-C
• 2 x USB 3.1 gen. 1 (5 Gbps) met 4,5 W opladen1
• 1 x USB 3.1 gen. 1 (5 Gbps) met 7,5 W snel laden
1 x USB-C-upstream
1 x AC-stroom (230 W, 19,5 V)

Slimme audioschakelaar3:
Schakel de audio automatisch tussen de ingebouwde
speakerphone en Zone True Wireless Earbuds/Zone Wireless
(Plus)-headset

BEDIENING EN MELDINGEN

AFMETINGEN EN GEWICHT

Knoppen: One-touch vergaderbediening2, volume/dempen/video/gespreksbediening, Bluetooth®koppeling4
Audiowaarschuwingen: Sonificatie
Zichtbare waarschuwingen: Lichtindicatoren voor dempen aan/uit, video aan/uit, inkomend/
actief gesprek; Omgevingslicht voor aankomende vergaderingen en in-gespreksstatus

Hoogte x breedte x diepte:
84,8 x 160,0 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 in
Gewicht:
0,942 kg / 33,23 oz

Aanpassing: Via Logi Tune kunt u uw agenda synchroniseren om met één aanraking deel te nemen
aan videovergaderingen, de EQ en de knop aanpassen

VERLENGDE GARANTIE

ONDERDEELNUMMERS

Zorg voor optimale prestaties van uw videosamenwerkingsapparaat
van Logitech tot wel vijf jaar met de verlengde garantie voor Logi
Dock, die één of drie extra jaren toevoegt aan de standaard beperkte
hardwaregarantie van twee jaar.
Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.
Beperkte hardwaregarantie van twee jaar inbegrepen

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/nl-nl/logidock
Neem contact op met uw reseller
of met ons via https://www.logitech.
com/nl-nl/video-collaboration/help/
contact-sales.html

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

UC Logi Dock:
Grafiet: 986-000024
Off-white: 986-000030
Teams Logi Dock:
Grafiet: 986-000020
Verlengde garantie voor Logi Dock:
1 jaar: 994-000167
3 jaar: 994-000166

 a naar www.logitech.com/nl-nl/logidock voor informatie over apparaatcompatibiliteit
G
Download Logi Tune van www.logitech.com/tune voor agenda-integratie met Google
Agenda en Office 365 en one-touch vergaderbediening.
3
Ondersteuning is afhankelijk van de serviceprovider voor videovergaderen. Zie
https://prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879 voor de nieuwste informatie.
4
Alleen voor mobiele apparaten met Bluetooth®
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