LOGITECH ROOM SOLUTIONS

MOGELIJK GEMAAKT DOOR THINKSMART CORE

KIES VOOR BETERE VERGADERINGEN
Teams kunnen nu gemakkelijker dan ooit videovergaderen
en samenwerken dankzij videovergaderoplossingen die
verder gaan dan het bureau.
Dankzij de samenwerking met Lenovo, de wereldwijde
marktleider in pc's naar marktaandeel, kan Logitech Tap
nu worden gebruikt met ThinkSmart Core Edition. Dit is
de keuze bij uitstek voor vooruitstrevende IT-managers
die vergaderruimten willen uitrusten met hoogwaardige,
betrouwbare en veilige videovergaderoplossingen. De
bundel bestaat uit Logitech Tap en Lenovo ThinkSmart
Core, die vooraf zijn geconfigureerd voor Microsoft Teams
Rooms. Zorg voor kristalheldere audio en video in uw
vergaderruimte met de camera's en speakers van Logitech
MeetUp of Rally.
Het is nu eenvoudiger dan ooit om efficiënte videovergaderingen
op te zetten, bij te wonen gasten uit te nodigen en inhoud te
delen. Om aan de slag te gaan hoef je maar één keer te tikken.

LENOVO CORE.
GROTE IMPACT.
De ThinkSmart Core Edition is net zo krachtig
en responsief als een desktop-pc van normaal
formaat. Dit apparaat past en werkt overal in uw
vergaderruimte. Op een boekenplank, achter een
computerscherm, onder een bureau: deze pc kan
overal in uw vergaderruimte worden weggestopt.
Bovendien is elke ThinkSmart Core Edition uitgerust
met robuuste ingebouwde beveiligingsfuncties
om uw belangrijke gegevens te beschermen en
de betrouwbaarheid te bieden die uw organisatie
nodig heeft.

BASISBUNDEL
MICROSOFT BASE BUNDLE LOGI P/N #: TAPMSTBAELNV
INCLUSIEF:

-

L ogitech Tap-touchcontroller
Bekabeling van bedrijfsniveau
Lenovo ThinkSmart Core
Vooraf geconfigureerd voor Microsoft Teams Room
90 dagen JumpStart-ondersteuning

JumpStart-ondersteuning
Microsoft Tap-bundels worden geleverd met Logitech
JumpStart om klanten te helpen hun Skype- of Microsoft
Teams Room-systeem te implementeren. Gedurende 90 dagen
na de aankoopdatum heeft u toegang tot configuratie- en
ondersteuningsbronnen om u te helpen bij de configuratie van
systemen, software en beveiliging.
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OPLOSSING VOOR TEAMRUIMTES

ACCESSOIRES
MEETUP-UITBREIDINGSMICROFOON
Biedt een totaal akoestisch bereik van zo'n
9 meter wanneer de microfoon op MeetUp
is aangesloten

Meerdere HD-resoluties tot Ultra
HD 4K. Dankzij het superbrede
gezichtsveld van 120° komt iedereen
in de ruimte in beeld. Inclusief
RF-afstandsbediening en gratis
afstandsbedieningsapp op Google Play
en iTunes.

INCLUSIEF:
- Basisbundel
- MeetUp

MEETUP-TV-BEVESTIGING EN XL-TVBEVESTIGING
Bevestigingsoptie voor boven/onder een monitor
voor MeetUp is compatibel met alle VESApatronen
RALLY MIC POD

OPLOSSING VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

Akoestisch bereik van ca. 4 meter per microfoon
Uitbreidbaar door maximaal 7 microfoons
aan te sluiten
MIC POD HUB
Biedt flexibele microfoonplaatsing voor een
opgeruimd aanzicht in elke vergaderruimte

RALLY-SPEAKER
Tweede speaker voor Logitech Rally
Professionele videokwaliteit en
ongeëvenaarde stemhelderheid
worden gecombineerd met de
proactieve RightSense™-technologieën
voor slimme camerabediening.

INCLUSIEF:
- Basisbundel
- Rally

RALLY-MONTAGEKIT
Volledige montagekit voor Rally en Rally Plus

RALLY MIC POD MOUNT

OPLOSSING VOOR GROTE RUIMTES

Tafelbevestiging voor Rally-microfoon
SWYTCH
Verbind een laptop met de audiovisuele
apparatuur van een vergaderruimtesysteem om
deze te gebruiken bij elke videovergadering of
webinar.

Rally Plus voegt een tweede speaker
en een tweede microfoon toe voor
uitgebreide ruimte-indelingsopties.

INCLUSIEF:
- Basisbundel
- Rally Plus

VOOR MEER INFORMATIE
www.logitech.com/lenovo
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