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SHURE EN LOGITECH

Moeiteloze communicatie en
samenwerking zijn essentieel
voor goed teamwork. Logitech en
Shure leveren samen eersteklas
audio en video om een uitstekende
vergaderervaring te creëren, zodat
iedereen gezien en gehoord kan
worden.

SAMEN BETER
Til uw vergaderingen, directiekamers, klaslokalen en auditoriums naar
een hoger niveau met schaalbare, premium audio. Shure Microflex
Ecosystem-oplossingen zijn inclusief flexibele microfoons, DSP's en
speakeropties die werken met Logitech RoomMate, Rally Camera, Tap IP
en Tap Scheduler.

PERFECT GETUNED
Shure audio-oplossingen en Logitech videoapparaten leveren
ongeëvenaarde communicatie met behulp van Shure IntelliMix P300.
Deze processor voor videovergaderen met USB-aansluiting zonder
drivers dient als audio-interface tussen de Logitech RoomMate die
draait op CollabOS en de Microflex Ecosystem-componenten. Deze
leveren helder geluid voor vergaderingen zonder afleidingen.

GECERTIFICEERD VOOR MICROSOFT EN ZOOM
Organiseer vol vertrouwen vergaderingen met Microsoft
Teams Rooms, Zoom Rooms en andere toonaangevende
videovergaderplatforms. Shure IntelliMix P300 en Logitech
RoomMate zijn gecertificeerd voor Teams Rooms en Zoom Rooms en
goedgekeurd voor samenwerking met de andere toonaangevende
cloudplatforms.

SHURE EN LOGITECH
HOE ZIET UW OPSTELLING ERUIT?
De volgende illustraties zijn voorbeelden van ruimteconfiguraties met video-apparatuur van Logitech en
audiocomponenten van Shure voor middelgrote ruimtes, grote ruimtes en trainingsruimtes.

OPSTELLING VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

OPSTELLING VOOR GROTE RUIMTES

SHURE EN LOGITECH

OPSTELLING VOOR TRAININGSRUIMTE

LOGITECH-RUIMTEOPLOSSINGEN ONTWORPEN VOOR EENVOUD EN FLEXIBILITEIT
Vergaderruimtes die zijn ontworpen met Logitech-componenten zorgen voor eenvoudige deelname aan vergaderingen
en bieden IT-beheerders de flexibiliteit om een cloudpartner voor videovergaderen te kiezen.

TAP IP

RALLY CAMERA

ROOMMATE

Dankzij deelname met één
aanraking, eenvoudig inhoud delen
en de centrale bediening kunt u
met Logitech Tap eenvoudig en snel
deelnemen aan een vergadering.

Rally Camera levert eersteklas
prestaties in professionele
vergaderruimtes van alle soorten en
maten. De camera heeft functies
als mechanisch pannen/kantelen/
zoomen (PTZ), haarscherpe 15x
HD-zoom, een breed diagonaal
gezichtsveld van 90° en een krachtige
4K-sensor.

Met computervermogen en
videovergadersoftware samen in
één apparaat zorgt RoomMate
ervoor dat u eenvoudig Zoom
Rooms, Microsoft Teams Rooms op
Android en andere programma’s kunt
gebruiken.

SHURE EN LOGITECH

SHURE PRO-AUDIOSYSTEMEN: ONGEËVENAARDE AUDIO-ERVARING

INTELLIMIX P300
DIGITAL SIGNAL
PROCESSOR

MXA910
PLAFONDAR
RAYMICROFOON

IntelliMix® P300
verbetert elk
aspect van audio
in vergaderingen.
De heldere
geluidsweergave
en intelligente mix
zorgen dat iedereen
op schema ligt
door de duidelijke
communicatie.

De MXA910 vermindert
rommel door apparaten
op elegante wijze,
waardoor er meer
ruimte overblijft voor
heldere vergaderingen.
In plaats van u te
richten op de locatie
van de microfoon, kunt
u zich concentreren
op overtuigende
communicatie.

MXA710 LINEAIRE
ARRAYMICROFOON
De MXA710 kan
bijna overal in een
vergaderruimte
geplaatst worden,
waaronder aan de
muur, rond een scherm,
aan het plafond of
in de vergadertafel.
Het strakke ontwerp,
beschikbaar in twee
maten, levert audio
van hoge kwaliteit voor
AV-vergaderen terwijl de
microfoon opgaat in het
moderne interieur.

MXA310
TAFELARRAY
MICROFOON
De MXA310 is eenvoudig
in elke ruimte te
integreren. U kunt
er zeker van zijn dat
spraak nauwkeurig
wordt vastgelegd en
verstaanbaar wordt
overgebracht. Met
Steerable Coverage™
en een onopvallend
ontwerp wordt onnodige
rommel voorkomen en
blijft uw hoofd helder.

MXN5-C
LUIDSPREKER
MET NETWERKA
ANSLUITING
De MXN5-C-speaker
reproduceert spraak
met hoge kwaliteit
voor toepassingen
voor videovergaderen.
De MXN5-C heeft
de mogelijkheid
voor PoE in een
onopvallend ontwerp
en is geoptimaliseerd
voor een eenvoudige
installatie in
configuraties met een
verlaagd plafond.

LIJST VAN AANBEVOLEN COMPONENTEN
SOORT RUIMTE

LOGITECH

SHURE

Middelgrote
vergaderruimte

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
MXN5-C-luidspreker met netwerkaansluiting (4)
MXA310 tafelarraymicrofoon (2)

Grote vergaderruimtes

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
MXN5-C-luidspreker met netwerkaansluiting (4)
MXA910 plafondarraymicrofoon

Trainingsruimte

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
MXN5-C-luidspreker met netwerkaansluiting (8)
MXA910 plafondarraymicrofoon (2)

VOOR MEER INFORMATIE
www.logitech.com/shure
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