
SCRIBE OP MAAT VOOR UW VERGADERRUIMTES
Logitech Scribe is een whiteboardcamera voor Microsoft Teams® 
Rooms, Zoom Rooms™ en andere toonaangevende services voor 
videovergaderen. De camera is ontworpen om whiteboards moeiteloos 
te delen tijdens videovergaderingen. 

Accessoires om uw Scribe mee aan te passen:

 •  Deelknop in het wit: vervangt de standaard paarse deelknop voor 
een strak uiterlijk dat beter aansluit bij de uitstraling van bepaalde 
ruimtes

 •  Polarisatiefilter: in ruimtes waar veel licht op het whiteboard 
weerkaatst, vermindert de polarisatiefilter de reflectie, terwijl Scribe 
zowel de kleur als de helderheid behoudt

 •  Scribe-glasbevestiging: bevestigt Scribe stevig op glazen 
oppervlakken

 • Scribe-vergrendeling: bevestigt Logitech Scribe stevig op zijn plaats

Met accessoires voor Scribe kunt u 
Scribe aanpassen aan verschillende 
soorten ruimtes met verschillende 
lichtomstandigheden.

DATASHEET
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WITTE DEELKNOP EN POLARISATIEFILTER SCRIBE-ACCESSOIRES

WITTE DEELKNOP
De draadloze deelknop voor 
Logitech Scribe maakt het heel 
eenvoudig om whiteboards tijdens 
videovergaderingen te delen. Met 
behulp van vingers, een elleboog of 
zelfs een marker kan de presentator 
overal op de knop drukken om te 
beginnen met delen of ermee te 
stoppen. De deelknop is verkrijgbaar in 
het wit als een alternatief op het paars, 
zodat de knop altijd in uw ruimte past. 

Systeemvereisten
Logitech Scribe
Productafmetingen
Hoogte: 12,7 mm
Diameter: 71,8 mm
Gewicht: 108 g
Technische specificaties
Vermogen: 2 CR2032-batterijen
Bevestiging met zelfklevende 
achterzijde
De ondersteuning voor de deelknop 
is afhankelijk van de serviceprovider 
van videovergaderingen. Kijk op 
www.logitech.com/support/scribe-
compatibility voor de nieuwste informatie.
Interfaces
Bluetooth® Low Energy
Inhoud van de doos
Witte deelknop
Documentatie

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Productnummer
952-000102

Productinformatie
https://www.logitech.
com/nl-nl/products/video-
conferencing/accessories/scribe-
sharebutton.952-000102.html

Ga naar ondersteuning voor extra Scribe-reserveonderdelen. 

POLARISATIEFILTER

In ruimtes met veel verlichting 
minimaliseert en beheert de 
polarisatiefilter voor Logitech Scribe 
reflecties die Scribe kan opvangen 
van het whiteboard. De optionele 
polarisatiefilter wordt eenvoudig op 
de cameralens van Scribe bevestigd 
en zorgt ervoor dat iedereen in elke 
omgeving het whiteboard goed kan 
zien.

Systeemvereisten
Logitech Scribe

Productafmetingen
Hoogte: 93 mm
Diameter bovenkant: 77,6 mm
Diameter onderkant: 71,3 mm
Gewicht: 70 g

Omgevingsvereisten
Opslagtemperatuur: -30 tot 60 °C

Inhoud van de doos
Polarisatiefilter
Documentatie

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 
2 jaar

Productnummer
952-000116

Productinformatie
https://www.logitech.
com/nl-nl/products/video-
conferencing/accessories/scribe-
polarizer.952-000116.html

SCRIBE-GLASBEVESTIGING

Bevestig de Logitech Scribe-
whiteboardcamera stevig op glazen 
oppervlakken en deel eenvoudig 
aantekeningen en tekeningen 
tijdens videovergaderingen.

Systeemvereisten
Logitech Scribe

Productafmetingen
Hoogte: 114 mm
Breedte: 114 mm
Diepte: 14 mm

Inhoud van de doos
Bevestiging
Documentatie (QSG, IID)

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van  
2 jaar

Productnummer
952-000120

Productinformatie
https://www.logitech.com/nl-nl/
products/video-conferencing/
accessories/scribe-glass-
mount.952-000120.html

SCRIBE-VERGRENDELING

De Scribe-vergrendeling voegt een 
extra beveiligingsniveau toe aan 
uw Logitech Scribe-configuratie. 
Bevestig de vergrendeling eenvoudig 
aan de behuizingsbevestiging van 
Scribe en u bent er zeker van dat 
uw apparaat altijd stevig op zijn 
plaats blijft.

Systeemvereisten
Logitech Scribe

Productafmetingen
Hoogte: 5,72 mm
Lengte: 26 mm
Breedte: 13,5 mm

Inhoud van de doos
Vergrendeling
Torxsleutel

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van  
2 jaar

Productnummer
952-000150

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

www.logitech.com/Scribe

https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500009441462-Spare-Part-Scribe-Whiteboard-Camera
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html

