
WELKE ROOMS-
BUNDEL IS GESCHIKT 
VOOR UW RUIMTE?
Uw gids voor het optimaliseren van uw 
kantoorruimte voor hybride succes



 2

INLEIDING
Het kantoor is weer open, maar er is veel 
veranderd nu meer mensen dan ooit vanuit 
huis of hybride werken. De prioriteit van het 
kantoor is bijvoorbeeld veranderd van een 
focus op persoonlijke samenwerking naar 
videocommunicatie, en de configuratie 
van het kantoor moet mee veranderen. 

Waar een directiekamer ooit constant 
gevuld was met lunchbordjes en 
wisselende gasten, wordt deze nu 
uitsluitend gebruikt voor videogesprekken. 
Maar dit betekent niet dat het kantoor 
achterhaald is, zelfs verre daarvan. Hoewel 
het hybride leven veel gemak biedt, zijn 
veel samenwerkingstaken simpelweg 
eenvoudiger in het echt. En met de juiste 
beschikbare faciliteiten heeft het nieuwe 
kantoor volop kansen om videovergaderen 

nog verder te verbeteren. Gelukkig kunnen 
bedrijven nu hun strategieën en ruimtes 
aanpassen aan de nieuwe werkwereld.

1 op de 3 werknemers wereldwijd vraagt om 
betere apparatuur voor videovergaderen. 
Het is daarom van cruciaal belang om 
kantoorruimtes hiervoor te optimaliseren. 
Op maat gemaakte apparatuur voor 
videovergaderen is geen leuke bonus meer, 
maar een essentieel onderdeel van zakelijk 
succes in de komende jaren. En Logitech is er 
om u te helpen met vooraf geconfigureerde 
oplossingen voor videovergaderen voor 
ruimtes van elk type en elke grootte. 

Laten we eens kijken hoe u uw 
vergaderruimtes optimaal kunt gebruiken.

Inleiding
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KLEINE RUIMTES
Naar schatting zal in 2024 ongeveer 75% van de 
videovergaderingen plaatsvinden in ruimtes met een capaciteit 
van 4-6 personen.Het is daarom de moeite waard om in 
ruimtes te investeren die nu niet gebruikt worden. Met de 
oplossingen voor kleine ruimtes kunnen zelfs de kleinste team- en 
focusruimtes effectieve digitale samenwerkingshubs worden. De 
bundel voor kleine ruimtes bevat onze Rally Bar Mini conference 
camera, een Tap- of Tap IP-vergaderruimtecontroller en uw 
keuze van een appliance- of pc-gebaseerde implementatie.

    uw vergaderruimte plaats biedt 
aan maximaal 6 personen;

     u kwalitatieve prestaties wilt in 
een kleinere vergaderruimte;

   uw vergaderingen 
moeten aanvoelen als een 
fysieke bespreking;

    u geen ruimte hebt voor 
veel kabels en accessoires.

DEZE BUNDEL IS PERFECT VOOR U ALS...

Kleine ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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EERSTEKLAS VIDEOPRESTATIES

Rally Bar Mini is de beste alles-in-één 
videobar voor kleine ruimtes en biedt 
4K-video, levensechte kleuren en een scala 
aan functies om de focus van teams vast 
te houden, hoe druk uw ruimte ook is. 
Dankzij een combinatie van AI, menselijke 
waarneming en gemotoriseerde pan- en 
kanteltechnologieën richt deze videobar 
zich volledig op de actie, past zich aan 
de dynamiek van de ruimte aan en filtert 
onnodige achtergrondgeluiden en rommel. 

En het allerbeste?  Dankzij de Rally Bar 
Mini kunt u ondersteunde toepassingen 
voor videovergaderen rechtstreeks op 
het apparaat uitvoeren met behulp van 
appliance mode, of u kunt via USB verbinding 
maken met vrijwel elke pc of Mac® 
zonder dat er extra software nodig is.

VOL, NATUURLIJK GELUID 
VOOR KLEINE RUIMTES

Soms ontstaan in de kleinste ruimtes de 
geweldigste ideeën. De krachtige audio 
van de Rally Bar Mini zorgt ervoor dat 
iedereen in uw kleine vergaderruimte alles 
kan horen en goed gehoord kan worden. 
Speakers met weinig vervorming leveren 
kamervullend geluid en microfoons met 
aanpasbare beamforming zorgen ervoor 
dat elke stem duidelijk te horen is. 

Dankzij ons gepatenteerd, trillingsdempend 
ophangsysteem kunt u een natuurlijk 
tweerichtingsgesprek voeren dat net zo 
klinkt als een face-to-face-gesprek.

Kleine ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
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NETTE RUIMTE

Niemand wil een afleidende wirwar aan kabels, maar 
dit is vooral een probleem voor mensen in kleinere 
ruimtes. Hier valt rommel extra op en zorgt het voor 
chaos voor de reeds overbelaste IT-teams. Als rommel 
niet opgeruimd kan worden, kunnen de commerciële 
kabelbeheersystemen voor kleine ruimtes en veelzijdige 
bevestigingsopties ervoor zorgen dat u beter kunt 
bewegen en werken in uw ruimte dankzij geordende 
bekabeling. Daarnaast bieden deze systemen 
meer manieren om uw set-up te configureren. 

De Rally Bar Mini is bijvoorbeeld voorzien van 
innovatieve kabelgoten om de wirwar aan kabels te 
verbergen. Dankzij het kabelbevestigingssysteem 
met meerdere opties kunnen kabels links, rechts, 
omhoog en omlaag worden geleid zonder dat ze 
ooit losraken. De veelzijdige bevestigingsopties 
zijn aan uw ruimte aan te passen: bevestig de 
videobalk boven of onder het display, of rechtstreeks 
op de tafel. Het ziet er altijd geweldig uit.

Kleine ruimtes

EENVOUDIG DEELNEMEN 
AAN VERGADERINGEN

Met touchcontrollers kunt u zorgeloos en 
zonder stress deelnemen aan vergaderingen. 
Dankzij de intuïtieve touchscreenbediening 
zorgen Tap en Tap IP ervoor dat u niet hoeft 
te wachten op een gedeelde vergaderruimte. 

Door de koppeling met de agenda beschikken 
uw teams over alle informatie die ze nodig 
hebben om met één tik aan een vergadering 
deel te nemen. Nooit meer gedoe met 
vergeten oproeplinks of haastig zoeken 
naar e-mails van twee weken geleden.

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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Logitech Sync is een beheerplatform 
voor vergaderapparaten waarmee u 
video-implementaties op grote schaal zo 
eenvoudig mogelijk kunt ondersteunen. 
Met deze cloud based software kunt u 
duizenden Logitech-apparaten in uw 
bedrijf op afstand beheren vanaf één 
handig platform, waardoor u geen tijd 
meer kwijt bent aan bezoekjes op locatie. 

Sync biedt drie kernfuncties: 
Controleren, beheren en meten. 

De controlefunctie biedt uw IT-team 
de mogelijkheid om uw apparaten 
automatisch en intelligent in realtime 
te controleren. Zo kunt u problemen 

voorkomen door ze te markeren 
voordat het echte problemen worden 
of impact hebben op uw personeel. 
Door het proactieve en preventieve 
overzicht op uw systeem van Sync bent 
u de problemen voor in plaats van dat 
u pas reageert wanneer er iets misgaat. 
Hierdoor vinden er geen uitvaltijd 
of onderbrekingen meer plaats. 

Dankzij de gemoedsrust van de 
geautomatiseerde controle en het 
beheer van Sync kunt u zich concentreren 
op het uitbreiden en schalen van 
uw set-up en teams, terwijl u ervoor 
zorgt dat alles op de achtergrond 
goed werkt en soepel verloopt.

EENVOUDIGE CONTROLE EN BEHEER

Kleine ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/products/sync.html
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MIDDELGROTE RUIMTES
Middelgrote ruimtes zijn groot genoeg voor presentaties en gezellig 
genoeg voor één-op-één-gesprekken. Als u over een middelgrote 
ruimte beschikt, kunt u een speciale zone voor videovergaderen 
inrichten die aan alle behoeften van uw team voldoet. De bundel 
voor middelgrote ruimtes is de perfecte oplossing om dit te realiseren.

Deze bundel bevat onze Rally Bar conference camera, een 
Tap- of Tap IP-vergaderruimtecontroller en uw keuze van 
een appliance- of pc-gebaseerde implementatie.

    uw vergaderruimte plaats biedt 
aan maximaal 16 personen;

   uw vergaderingen helder 
en natuurlijk moeten klinken 
zonder achtergrondgeluid;

    u video van studiokwaliteit 
nodig heeft voor productieve 
vergaderingen;

    u keuze wilt hebben uit 
verschillende manieren om uw 
set-up voor het videovergaderen 
te configureren en te bevestigen.

DEZE BUNDEL IS PERFECT VOOR U ALS...

Middelgrote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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PERFECT BEELD

De Rally Bar-camera die bij de bundel voor 
middelgrote ruimtes wordt geleverd, biedt de 
eersteklas prestaties die u van een Logitech-
oplossing mag verwachten in een eenvoudig 
te installeren en gebruiksvriendelijke 
alles-in-één videobar. Met video van 
bioscoopkwaliteit, AI-zoekerfunctionaliteit 
en optische zoom zonder in te leveren op 
kwaliteit kunt u met de Rally Bar eenvoudig 
videogesprekken voeren met grotere groepen, 
omdat iedereen gezien en gehoord wordt. 

Ook kunt u met de Rally Bar ondersteunde 
toepassingen voor videovergaderen 
rechtstreeks vanaf het apparaat uitvoeren 
met behulp van appliance mode, of u kunt via 
USB verbinding maken met bijna elke pc of 
Mac® zonder dat er extra software nodig is.

Middelgrote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
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MAAK VERGADEREN EENVOUDIG

Het is niet altijd eenvoudig om meerdere mensen samen 
te brengen. Daarom wordt de bundel voor middelgrote 
ruimtes geleverd met een Tap- of Tap IP-touchcontroller. 
U kunt een vergadering snel en eenvoudig op gang 
brengen dankzij deelname met één aanraking. Tap 
verkort de vergadertijd door de opstarttijd van een 
gesprek in te korten. En wanneer dat gesprek voorbij is, 
kan Tap meteen door met de volgende vergadering.

Middelgrote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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OPGERUIMDE KABELS EN BETROUWBARE IMPLEMENTATIE

Als de vergaderruimtetechnologie in meerdere kantoren en 
locaties moet worden geïmplementeerd, is het belangrijk dat 
u snel en moeiteloos kunt werken. Veilig kabelbeheer zorgt 
dat er eenvoudig en snel geïnstalleerd kan worden, en dat 
kabels en componenten stevig bevestigd en opgeruimd zijn. 

Toen we Rally Bar ontwierpen, wilden we vooral een 
optimaal installatieproces voor IT. Rally Bar bevat innovatieve 
kabelkanalen en een ingebouwd kabelbevestigingssysteem, 
waardoor u Rally Bar snel en netjes kunt installeren. Bovendien 
kunt u met verschillende bevestigingsopties uw implementatie 
afstemmen op de unieke behoeften van uw ruimte.

LUID EN DUIDELIJK

Middelgrote ruimtes hebben misschien geen speakers op zaalniveau 
nodig, maar dat betekent niet dat uw personeel genoegen moet 
nemen met de suboptimale audio. Rally Bar bevat krachtige 
speakers met lage vervorming voor een ruimtevullend geluid. De 
microfoons gebruiken op hun beurt geavanceerde beamforming-
technologie om ervoor te zorgen dat elke stem in de ruimte 
duidelijk te horen is. Bovendien kunt u dankzij ons gepatenteerd, 
trillingsdempend ophangsysteem natuurlijke tweerichtingsgesprekken 
voeren die net als een face-to-face-gesprek aanvoelen. 

Rally Bar heeft een inbegrepen microfoonopnamebereik 
van 4,5 m. Heeft u nog meer bereik nodig? Dan kunt u het 
bereik uitbreiden met maximaal drie Rally Mic Pods. Onze 
RightSound-technologie met AI licht automatisch de spreker in 
de ruimte uit en onderdrukt ongewenst achtergrondgeluid.

Middelgrote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-for-rally.989-000430.html


 11

VIDEOSAMENWERKING OP 
AFSTAND BEHEREN

Of u nu beschikt over een enkele vergaderruimte 
of over duizenden apparaten in verschillende 
kantoren, Logitech Sync maakt het mogelijk om 
on-demand en geplande updates uit te voeren 
voor uw hele systeem van apparatuur voor 
videovergaderen vanaf één eenvoudig dashboard. 
Van achter uw bureau kunt u de nieuwste 
firmware in elke verbonden vergaderruimte 
implementeren, terwijl de mogelijkheid om 
updates te plannen de onderbreking van 
bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperkt: 
u kunt ‘s nachts bijwerken, er is geen uitvaltijd, 
u hoeft geen bezoekjes op locatie te brengen. 
Kortom: vele voordelen voor iedereen. 

Middelgrote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/products/sync.html
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GROTE RUIMTES
Veel organisaties beschikken over grote vergaderruimtes 
met ingewikkeldere apparatuur en een uitgebreidere 
opstelling die de gemiddelde organisator kan afschrikken. 
Maar dat hoeft niet zo te zijn. Met de Logitech-oplossing 
voor grote ruimtes kunnen grotere ruimtes net zo eenvoudig 
worden uitgerust, beheerd en gebruikt als teamruimtes. 

De bundel voor grote ruimtes bevat onze Rally Plus conference 
camera, een Tap of Tap IP + vergaderruimtecontroller en uw 
keuze van een appliance- of pc-gebaseerde implementatie.

    uw vergaderruimte plaats 
biedt aan 16-46 personen;

    u een gelijkwaardige 
vergaderervaring wilt 
creëren waarbij iedereen zich 
gezien en gehoord voelt;

   u video van hoge kwaliteit en 
ruimtevullende audio nodig heeft;

    u professioneel moet 
presenteren, ongeacht 
de plekken waar uw 
personeel werkt.

DEZE BUNDEL IS PERFECT VOOR U ALS...

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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FOCUS OP IEDEREEN

Bij grote vergaderruimtes is het cruciaal 
dat de camera de personen die verder 
weg zitten goed in beeld brengt. Het is 
belangrijk dat de hele ruimte in beeld is. 

Daarom is de Rally Plus-oplossing uitgerust 
met Rally Camera. Deze PTZ-camera biedt 
haarscherpe 15x zoom in HD, een breed 
gezichtsveld van 90° en een krachtige 
4K-sensor die elke persoon in de ruimte 
vastlegt in fenomenale beeldkwaliteit.

HOREN EN GEHOORD WORDEN

Bij grote vergaderruimtes zorgen modulaire en 
uitbreidbare audiocomponenten ervoor dat 
de personen die zich verder van de camera 
bevinden ook goed kunnen horen en gehoord 
kunnen worden. Rally Plus bevat twee 
speakers met ultra-lage vervorming en helder, 
ruimtevullend geluid. Rally Speakers zijn 
gemonteerd aan de voorkant van de ruimte 
om de meest natuurlijke gesprekservaring 
te bieden, omdat de stemmen en de 
video van dezelfde plaats komen. 

Ook bevat Rally Plus bevat twee strak 
ontworpen mic pods. Elke mic pod bevat 
meerdere beamforming-elementen om 
alleen stemmen op te vangen en geen 
ruis. In grotere ruimtes kunt u meerdere 
mic pods gebruiken om de beamforming-
microfoonmatrix uit te breiden, zodat 
deze de gehele ruimte beslaat.

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/accessories/rally-speaker.960-001230.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
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APPARAATPRESTATIES METEN

Logitech Sync biedt actief inzicht in hoe uw vergaderruimtes 
worden gebruikt, met uitvoerbaar advies in realtime over 
hoe u uw set-up kunt optimaliseren op basis van uw unieke 
gebruikspatronen. Sync biedt uw IT-team hulp zodat ze 
begrijpen wat er moet veranderen om het maximale uit uw 
ruimtes te halen, bijvoorbeeld hoe u de zitplaatsindeling 
kunt configureren. (En dit levert een heleboel nuttige 
gegevens op voor gezondheids-, veiligheids- en HR-teams.)

INTUÏTIEVE BEDIENING VOOR VERGADERINGEN

Deelnemen met één aanraking. Eenvoudiger kan het niet 
Tap en Tap IP voegen intuïtieve touchscreenbediening 
toe aan uw vergaderruimte. Deze speciaal ontworpen 
touchcontroller is goed zichtbaar door het display van 
10,1” en heeft een gestroomlijnd, onopvallend ontwerp. 
Bovendien zorgen de ingebouwde kabelbevestiging en 
trekontlasting voor een nette implementatie en voorkomen 
ze dat de verbinding ongewenst wordt verbroken.

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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RICHT ELKE RUIMTE ANDERS IN 
VOOR TOEGEVOEGDE WAARDE

Hoewel IT geen controle heeft over de 
resultaten van vergaderingen, kunnen ze 
verder gaan dan de algemene vereisten 
voor de ruimte en kunnen ze de technologie 
in elke ruimte optimaliseren voor het doel 
van elke vergadering. Of het nu gaat 
om luisteren, praten, samenwerken of 
besluitvorming op hoog niveau, vergaderingen 
zijn uniek en hebben vele vormen en 
verschillende doelen. Het is belangrijk 
om vergaderruimtes te onderscheiden 
van elkaar en geschikt te maken voor 
een specifiek doel, zodat werknemers 
kunnen krijgen wat ze nodig hebben om 
de gewenste resultaten te behalen.

Grote ruimtes
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GEBRUIK VAN VERGADERRUIMTES MAXIMALISEREN

Wilt u nog meer uit uw vergaderruimtes halen? Voeg 
Tap Scheduler toe zodat werknemers eenvoudig de 
juiste ruimte kunnen vinden en reserveren. Met Tap 
Scheduler is het eenvoudig om de details van een 
vergadering te bekijken en een ruimte te reserveren 
voor spontane of toekomstige vergaderingen.

EENVOUDIG BRAINSTORMEN

Creatieve samenwerking hoeft niet moeilijker te zijn via de 
camera. Met Logitech Scribe kan het zelfs eenvoudiger zijn dan 
in het echt. Met deze AI-gestuurde whiteboardcamera kunt 
u moeiteloos uw whiteboards delen in videovergaderingen, 
waardoor u in hybride gesprekken eenvoudig kunt brainstormen 
en ideeën kunt opwekken. De camera heeft zelfs een 
transparantie-effect, waardoor kijkers door de presentator 
heen kunnen kijken zodat details aangewezen kunnen 
worden zonder dat er iemand in de weg staat. Dit is perfect 
voor het presenteren van allerlei nieuwe concepten.

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
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ALLE VIDEOVERGADERTOEPASSINGEN 
ONDERSTEUNEN

De meeste vergaderruimtes bevatten een 
standaard videovergaderprogramma. 
Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger 
deelnemen aan vergaderingen. Ook kan IT 
hiermee implementaties standaardiseren 
en het beheer van vergaderruimte 
stroomlijnen binnen de hele organisatie. 
Maar soms moeten werknemers andere 
vergadertoepassingen gebruiken.

Met de Logitech Swytch wordt er voldaan 
aan deze behoefte. Iedereen kan er een 
laptop op aansluiten en deelnemen aan 
ieder soort virtuele vergadering of webinar.

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
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ZORGELOOS DANKZIJ 
PROFESSIONELE KWALITEIT

Logitech biedt een helpende hand, zodra 
u het nodig heeft, in de vorm van Logitech 
Select. Logitech Select is een uitgebreid 
service-abonnement dat u voorziet van 
een speciale Customer Success Manager, 
uiterst responsieve 24/7 ondersteuning en 
geavanceerde, aanpasbare Sync-analyses.

Met Logitech Select kunt u erop vertrouwen 
dat al uw ruimtebehoeften in betrouwbare 
handen zijn en dat continuïteit nooit een 
probleem zal zijn. En in combinatie met Sync 
kan Logitech Select u belangrijke operationele 
inzichten bieden waardoor uw organisatie niet 
alleen beter samenwerkt via videovergaderen, 
maar ook concurrerender wordt.

Grote ruimtes

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/services-and-software.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/services-and-software.html
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CONCLUSIE

Videovergaderen is nog nooit zo onmisbaar geweest voor 
bedrijven die aan de top willen blijven, aangezien het hybride 
leven de manier waarop we werken blijft domineren.

Het is daarom nog nooit zo belangrijk geweest om 
te investeren in de juiste apparatuur om uw team te 
ondersteunen. Wie van dit cruciale moment gebruikmaakt, 
zal hiervan flink profiteren: diegene verkeert in de beste 
positie om succes te boeken in de nieuwe werkwereld. 

Zoals u heeft gezien kan elke ruimte, hoe groot of klein ook, 
met een paar eenvoudige aanpassingen gemakkelijk worden 
omgevormd tot een hub voor videosamenwerking. Uw ruimte 
biedt enorm veel mogelijkheden. Van het efficiënt deelnemen 
aan vergaderingen op verschillende platforms tot het hosten 
van gezamenlijke whiteboardsessies. Het enige wat u hoeft te 
doen is voor de juiste technologie zorgen. En dit kan op geen 
betere of doelgerichtere manier mogelijk gemaakt worden dan 
met de op maat gemaakte ruimteoplossingen van Logitech.

Conclusie
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