
OPLOSSINGEN OM
UW MICROSOFT TEAMS- 
VERGADERINGEN TE OPTIMALISEREN
Transformeer vergaderingen en 
ontdek de kracht van Microsoft 
Teams® met de allernieuwste 
video collaboration-tools, waar 
u ook bent. Logitech®-oplossingen 
voor kleine, middelgrote en grote 
ruimtes bieden u de flexibiliteit 
om Microsoft Teams Rooms op 
Windows of Teams Rooms op 
Android te implementeren en 
over te schakelen naarmate uw 
behoeften groeien. Zo beschermt 
u uw hardware-investering. 
Oplossingen voor persoonlijke 
samenwerking zijn gecertificeerd 
voor Teams en eenvoudig te 
gebruiken op elke werkplek, 
waardoor elke werkomgeving beter 
geschikt is voor samenwerken.

 � EEN GELIJKWAARDIGE HYBRIDE WERKOMGEVING

 � EENVOUDIG OVERAL TE GEBRUIKEN MET TEAMS

 � SCHAALBAAR VOOR ALLE WERKOMGEVINGEN

 � WERKELIJK FLEXIBELE COMPATIBILITEIT



OPLOSSINGEN VOOR KLEINE RUIMTES 

OPLOSSINGEN VOOR TEAMS ROOMS OP ANDROID

Ervaar superieure audio en video in een compact, alles-in-één ontwerp. Opgeruimde 
bekabeling en flexibele bevestigingsopties stellen uw IT-teams in staat om het op 
grote schaal in te zetten. Met de Tap-touchcontroller kunt u met één aanraking 
deelnemen en inhoud via een bekabelde verbinding delen. 

 � Alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen geoptimaliseerd voor 
kleine ruimtes

 � Geavanceerde 4K Ultra HD-video met een superbreed diagonaal gezichtsveld 
van 120°

 � Mechanisch pannen en kantelen bieden een uitstekende dekking van de 
ruimte van 163° horizontaal en 110° verticaal

 � Tot 4x zoom voor HD-video

 � Kristalhelder, ruimtevullend geluid van ingebouwde speakers

 � Beamforming mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde RightSight auto-framing en tellen van mensen

 � Gebruik Teams Rooms op Android zonder computer

 � Gebruik Teams Rooms op Windows door een gecertificeerde pc van Dell, 
Intel®, HP of Lenovo toe te voegen

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

RALLY BAR MINI +  
TAP

KEUZE EN FLEXIBILITEIT

HET VOLLEDIGE PORTFOLIO 
ONDERSTEUNT WINDOWS EN 

ANDROID

TEAMS ROOMS OP ANDROID TEAMS ROOMS OP WINDOWS



OPLOSSINGEN VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

Ervaar helder video en geluid van studiokwaliteit met de configuratie voor middelgrote 
vergaderruimtes. Opgeruimde bekabeling en flexibele bevestigingsopties stellen u in 
staat om het op grote schaal in te zetten. Met de Tap-touchcontroller kunt u met één 
aanraking deelnemen en inhoud via een bekabelde verbinding delen. 

 � Premium, alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen die 
geoptimaliseerd zijn voor middelgrote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen bieden een uitstekende dekking 
van de ruimte van 132° horizontaal en 82° verticaal

 � Beeld zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra  
HD-kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Speakers met ultra-lage vervorming leveren een ruimtevullend geluid

 � Beamforming mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde RightSight auto-framing en tellen van 
mensen

 � Gebruik Teams Rooms op Android zonder computer

 � Gebruik Teams Rooms op Windows door een gecertificeerde pc van Dell, 
Intel®, HP of Lenovo toe te voegen

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

RALLY BAR + 
TAP

OPLOSSINGEN VOOR TEAMS ROOMS OP ANDROID

OPLOSSINGEN VOOR GROTE RUIMTES

De grote ruimteconfiguratie combineert eenvoudig beheer met uitstekende dekking over 
een breed scala aan maten en indelingen van ruimtes. Maak de perfecte configuratie 
van speakers en microfoons voor uw ruimte door middel van kabelbeheer zonder rommel 
en meerdere bevestigingsopties. U kunt deelnemen met één aanraking en inhoud 
bedraad delen met de Tap-touchcontroller. 

 � Ultiem vergadercamera-systeem voor grote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen bieden een uitstekende dekking van 
de ruimte van 132° horizontaal en 82° verticaal

 � Beeld zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra HD-kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Uitgerust met twee speakers en twee mic pods, uitbreidbaar tot maximaal 
zeven mic pods

 � Voeg RoomMate toe om Teams Rooms te gebruiken op Android

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

RALLY PLUS + 
ROOMMATE + TAP



RALLY BAR MINI +  
MINI PC + TAP

OPLOSSINGEN VOOR TEAMS ROOMS OP WINDOWS

Logitech-oplossingen voor Microsoft Teams Rooms op Windows zijn beschikbaar met een bijgeleverde mini-pc van 
toonaangevende leveranciers, zoals Intel®, Dell, HP of Lenovo, een Logitech-vergadercamera en de Tap-touchcontroller. 

OPLOSSINGEN VOOR KLEINE RUIMTES

 � Alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen geoptimaliseerd voor 
kleine ruimtes 

 � Geavanceerde 4K Ultra HD-video met een superbreed diagonaal gezichtsveld 
van 120°

 � Mechanisch pannen en kantelen bieden een uitstekende dekking van de 
ruimte van 163° horizontaal en 110° verticaal

 � Tot 4x zoom voor HD-video

 � Kristalhelder, ruimtevullend geluid van ingebouwde speakers

 � Beamforming mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde RightSight auto-framing en tellen van mensen

 � Gebruik Teams Rooms op Windows met een mini-pc

 � Kan Teams Rooms ook standaard op Android gebruiken, zonder pc

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

MEETUP +  
MINI-PC + TAP

 � Vergadercamera met geïntegreerde audio, ideaal voor kleinere ruimtes

 � Geavanceerde 4K Ultra HD-video met een superbreed diagonaal 
gezichtsveld van 120°

 � Tot 4x zoom voor HD-video

 � Drie beamforming-microfoons en een persoonlijk afgestelde speaker

 � Gebruik Teams Rooms op Windows op een speciale pc

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen



OPLOSSINGEN VOOR TEAMS ROOMS OP WINDOWS

RALLY BAR +  
MINI PC + TAP

OPLOSSINGEN VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

 � Premium, alles-in-één videobar met AI-gestuurde verbeteringen die 
geoptimaliseerd zijn voor middelgrote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen bieden een uitstekende dekking 
van de ruimte van 132° horizontaal en 82° verticaal

 � Beeld zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra  
HD-kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Speakers met ultra-lage vervorming leveren een ruimtevullend geluid

 � Beamforming mic array met uitbreidingsmogelijkheden

 � AI Viewfinder voor verbeterde RightSight auto-framing en tellen van 
mensen

 � Gebruik Teams Rooms op Windows met een mini-pc

 � Kan Teams Rooms ook standaard op Android gebruiken, zonder pc

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

OPLOSSINGEN VOOR GROTE RUIMTES

 � Ultiem vergadercamera-systeem voor grote ruimtes

 � 90° diagonaal gezichtsveld

 � Mechanisch pannen, kantelen en zoomen bieden een uitstekende dekking 
van de ruimte van 132° horizontaal en 82° verticaal

 � Beeld zonder kwaliteitsverlies met 5x optische zoom voor 4K Ultra HD-
kwaliteit

 � Haarscherp tot 15x zoom voor HD-video

 � Uitgerust met twee speakers en twee mic pods, uitbreidbaar tot maximaal 
zeven mic pods

 � Gebruik Teams Rooms op Windows met een mini-pc 

 � Eenvoudig met één aanraking deelnemen aan vergaderingen

RALLY PLUS + 
MINI PC + TAP



PROFESSIONELE ERVARING IN IEDERE VERGADERING

Dankzij one-touch-deelname, draadloos of bedraad content delen en een centrale 
bediening kunt u met Logitech Tap en Tap IP eenvoudig en snel deelnemen aan een Teams-
vergadering. Tap wordt geleverd met een Cat5e-kit en Tap IP is een IP-gebaseerde controller 
die beter geschikt is voor bepaalde ruimtesystemen.

U heeft tot 90 dagen na aankoop van een Logitech-oplossing voor Microsoft Teams Rooms toegang tot ondersteuning 
om te helpen bij de configuratie van systemen, software en beveiliging, zodat uw vergaderruimte volledig compatibel is 
met Teams.

Een Microsoft Teams Rooms op Android-apparaat dat de computer vervangt en werkt met 
Logitech vergadercamera-systemen zoals MeetUp en Rally.

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

TAP EN TAP IP

JUMPSTART VOOR TEAMS ROOMS

ROOMMATE

Rally Bar Mini en Rally Bar alles-in-één videobars hebben ingebouwde computers om Teams 
Rooms op Android te kunnen gebruiken, zonder dat daar een aparte computer voor nodig is. 
Voor IT-teams die liever werken met Windows-gebaseerde ruimteoplossingen kunnen er mini-
pc's toegevoegd worden aan de videobar-oplossingen. 

MINI-PC's 

Logitech-oplossingen voor Microsoft Teams Rooms komen met Logitech RightSense™, een reeks van proactieve 
technologieën die de vergaderervaring automatiseren en verbeteren. 

Automatische 
camerabediening

Adaptieve audio-
aanpassingen

RIGHTSIGHT™ RIGHTSOUND™

Met behulp van Brio kunnen deelnemers op afstand brainstorms op het whiteboard 
duidelijk in realtime zien via Teams. De Logitech Brio Content Camera-set bevat een 
verstelbare plafondbevestiging om het whiteboard op een optimale afstand en vanuit de 
beste hoek vast te leggen, en een USB-verlengkabel voor eenvoudigere bekabeling. 

De speciaal ontworpen Logitech Scribe komt direct boven het whiteboard te hangen 
en legt zo content vast, die deelbaar is in Teams-vergaderingen. De Scribe heeft een 
aangepaste lens en ingebouwde AI voor ultieme helderheid en prestaties met weinig 
vertraging zodat deelnemers op afstand volledig, realtime en zonder onderbrekingen mee 
kunnen brainstormen via het whiteboard.

BRIO CONTENTCAMERA-SET

LOGITECH SCRIBE-WHITEBOARDCAMERA 

Licht- en 
kleuroptimalisatie

RIGHTLIGHT™



RUIMTES VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING

Een videogesprek in een persoonlijke ruimte mag geen afleidingen hebben en u moet de controle 
hebben over wat kijkers kunnen zien en horen. Kits voor persoonlijke samenwerkingtools van 
Logitech kunnen iedere werkplek, zowel op afstand als in een open kantoor, omtoveren tot een 
ruimte voor directe samenwerking die naadloos werkt met Teams. RightLight™-technologie 
optimaliseert webcaminstellingen voor natuurlijker licht en kleur. 

 � Bedrade headsets die premium 
geluidskwaliteit leveren

 � Actieve ruisonderdrukking 
vermindert ongewenst 
omgevingsgeluid

 � Intuïtieve bediening op de draad om 
Teams-gesprekken te beginnen of 
beëindigen, te dempen, het volume 
aan te passen of op afspelen of 
pauzeren te drukken.

 � Bluetooth®-headset levert 
kristalhelder geluid en actieve 
ruisonderdrukking

 � Compatibel met persoonlijke 
computers en mobiele apparaten 
met Bluetooth®

 � Bediening op het oor om Teams te 
starten, het volume aan te passen en 
oproepen te starten/beëindigen

 � Bluetooth®-headset levert 
kristalhelder geluid en actieve 
ruisonderdrukking

 � Compatibel met persoonlijke 
computers en mobiele apparaten 
met Bluetooth®

 � Maximaal zes draadloze Logitech 
Unifying™-randapparaten 
verbinden via één USB-ontvanger

 � Bediening op het oor om Teams te 
starten, het volume aan te passen en 
oproepen te starten/beëindigen

VOOR TEAMS GECERTIFICEERDE HEADSETS 

ZONE WIRED HEADSET ZONE WIRELESS HEADSET ZONE WIRELESS PLUS HEADSET

 � Geavanceerde 4K Ultra HD Brio-
webcam met een diagonaal 
gezichtsveld van 90°

 � 5x digitale zoom

 � RightLight 3 AI-gestuurde 
aanpassingen 

 � Gecertificeerd voor Windows HelloTM 
voor veilige gezichtsherkenning 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
optische en infraroodsensoren.

 � 1080p high-definition webcam 
met een diagonaal gezichtsveld 
van 78°

 � 1,2x digitale zoom

 � RightLight 2 AI-gestuurde 
aanpassingen

 � H.264-videocompressie

 � 1080p high-definition webcam 
met een diagonaal gezichtsveld 
van 78°

 � 1x digitale zoom

 � RightLight 2 AI-gestuurde 
aanpassingen

HIGH-DEFINITION WEBCAMS

BRIO C925e C920e



Logi Dock is gecertificeerd voor Microsoft Teams. Het is het eerste apparaat 
dat een speakerphone combineert met een dockingstation en handige 
bediening voor vergaderingen. 

RUIMTES VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING

KITS VOOR PERSOONLIJKE VIDEO COLLABORATION

Inclusief de 
geavanceerde Brio-
webcam en Zone 
Wireless-headset.

Inclusief de 
geavanceerde Brio-
webcam en Zone True 
Wireless Earbuds.

Inclusief de C920e-
webcam en Zone Wired 
Earbuds. 

Inclusief de betaalbare 
C925e-webcam en 
Zone Wired-headset.

PRO  
PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT

PREMIUM  
PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT

ESSENTIAL 
PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT

WIRED 
PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT

 � Geïntegreerde ruisonderdrukkende microfoon

 � Meerdere plug-and-play aansluitingen

 � Discreet ontwerp voor videogesprekken

 � Alles-in-één desktopdocking

 � Eenvoudige bediening voor vergaderingen

 � Professionele audiokwaliteit

 � Superieure microfoons met ruisonderdrukkende 
technologie

 � Bluetooth® naar smartphone en computer met USB-
ontvanger voor een betrouwbare verbinding

 � Discrete stijl voor videogebruikers

EARBUDS GECERTIFICEERD VOOR TEAMS

DOCKINGSTATION GECERTIFICEERD VOOR TEAMS

ZONE WIRED EARBUDS

LOGI DOCK

ZONE TRUE WIRELESS EARBUDS



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VOOR RUIMTEOPLOSSINGEN

Plaats de Rally-
camera op de muur 
of in de buurt van het 
plafond. Onopvallende 
luidsprekerbeugels creëren 
een “zwevend” uiterlijk.

Pas de plaatsing van de 
microfoons aan op de 
vorm van de tafel. De Rally 
Mic Pod Hub is optioneel 
voor kleine en middelgrote 
ruimteconfiguraties.

RALLY MOUNTING KIT 
(VOOR RALLY PLUS)

RALLY MIC POD HUB

Bevestig de Tap plat op de tafel, vergroot de 
gezichtshoek, of bevestig de Tap op de wand om 
ruimte te besparen, kabels te beperken, en de 
gebruikerservaring te optimaliseren.

TAP TAFELBEUGEL, RISER, OF WANDBEVESTIGING

Extra microfoon met 
mutefunctie voor een 
groter audiobereik van 
MeetUp.

Bevestigingsoptie 
voor MeetUp 
ConferenceCam.

Verlengkabel van 10 
meter voor MeetUp 
Expansion Mic.

MEETUP 
EXPANSION MIC

MEETUP TV-
BEVESTIGING

MEETUP MIC 
EXTENSION CABLE

Verberg kabels en zet 
microfoons vast op de 
tafel of aan het plafond 
voor een netjes afgewerkt 
resultaat. Leverbaar in 
grafiet of wit.

RALLY MIC POD MOUNT

Voeg 10 meter aan 
extra bereik toe aan de 
bekabeling van Rally Mic 
Pod of Rally Mic Pod Hub 
voor grotere ruimtes.

RALLY MIC POD 
EXTENSION CABLE

Bevestig de Rally Bar 
Mini of Rally Bar stevig 
boven of onder een TV of 
beeldscherm.

Breid het audiobereik 
uit en bied gemakkelijke 
toegang tot de muteknop. 
Leverbaar in grafiet of wit.

TV-BEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY MIC POD
Bevestig de Rally Bar Mini 
of Rally Bar tegen de wand 
om ruimte te besparen.

Vul grote ruimtes met 
helder geluid, ondersteund 
door RightSound-
technologieën. Compatibel 
met Rally Bar Mini, Rally 
Bar, en het Rally System. 
Leverbaar in grafiet of wit.

WANDBEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY-SPEAKER



TEAMRUIMTE VERGADERRUIMTE DIRECTIEKAMER 

Vergadercamera2 Logitech MeetUp Logitech  
Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Besturingssysteem

Teams Rooms  
op Android 

of 
Windows

Teams Rooms  
op Android 

of 
Windows

Teams Rooms  
op Android 

of 
Windows

Teams Rooms  
op Android 

of 
Windows

Teams Rooms  
op Android 

of 
Windows

Computerbron

RoomMate 
of 

Windows 
mini-pc voor 

Microsoft Teams 
gecertificeerd
(één vereist)

Ingebouwde 
Android 

of
Windows 

mini-pc voor 
Microsoft Teams 

gecertificeerd
(één vereist)

Ingebouwde 
Android 

of
Windows 

mini-pc voor 
Microsoft Teams 

gecertificeerd
(één vereist)

RoomMate 
of 

Windows 
mini-pc voor 

Microsoft Teams 
gecertificeerd
(één vereist)

RoomMate 
of 

Windows 
mini-pc voor 

Microsoft Teams 
gecertificeerd
(één vereist)

Pakketinhoud

Tap
MeetUp

Stroomtoevoer
USB-kabel

Afstandsbediening
Documentatie

Wandbevestiging

Tap
Rally Bar Mini

Stroomtoevoer
HDMI-kabel
USB-kabel

Afstandsbediening
Lenskapjes

Documentatie

Tap
Rally Bar

Stroomtoevoer
HDMI-kabel
USB-kabel

Afstandsbediening
Lenskapjes

Documentatie

Tap
Rally-camera

Stroomtoevoer (x2)
HDMI-kabels (x2)
USB-kabel (C naar 

C)
USB-kabel (A naar 

B)
Afstandsbediening

Displayhub
Tafelhub

Rally-speaker (x1)
Rally Mic Pod (x1)

CAT6A-kabel
Documentatie

Tap
Rally-camera

Stroomtoevoer (x2)
HDMI-kabels (x2)
USB-kabel (C naar 

C)
USB-kabel (A naar 

B)
Afstandsbediening

Displayhub
Tafelhub

Rally-speaker (x2)
Rally Mic Pod (x2)

CAT6A-kabel
Documentatie

Optionele accessoires

TV-bevestiging

MeetUp Expansion 
Mic

MeetUp Mic 
Extension Cable

Tap tafelbeugel, 
riser, of 

wandbevestiging

Wandbevestiging

TV-bevestiging

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Tap tafelbeugel, 
riser, of 

wandbevestiging

Wandbevestiging

TV-bevestiging

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Tap tafelbeugel, 
riser, of 

wandbevestiging

Rally Mounting Kit

Rally Mic Pod  
(maximaal 7)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Tap tafelbeugel, 
riser, of 

wandbevestiging

Rally-speaker (x1)

Rally Mounting Kit

Rally Mic Pod 
(maximaal 7)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Tap tafelbeugel, 
riser, of 

wandbevestiging

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Verlengde garantie van 1 jaar beschikbaar bij aankoop van de hardware. Neem contact op met uw wederverkoper 
over de beschikbaarheid.

RUIMTEOPLOSSINGEN-MATRIX

© 2021 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen 
gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan 
verandering zonder kennisgeving.

Logitech- + Microsoft Teams-oplossingen
www.logitech.nl/microsoft

VOOR MEER INFORMATIE
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Tel: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

Americas  
7700 Gateway Blvd  
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2 Alle Logitech-vergadercamera's kunnen los aangeschaft worden.

1 Voor de nieuwste informatie over voor Teams-gecertificeerde Logitech-oplossingen, ga naar deze pagina's op Microsoft.com: Logitech-ruimteoplossingen, Logitech-camera's en 
Logitech-headsets.


