
WHITEBOARD-CONTENTCAMERA VOOR 
VIDEOVERGADERRUIMTES
Logitech Scribe is ontworpen om een traditioneel whiteboard te 
delen in een moderne werkplek, het toont de content van uitwisbare 
whiteboards binnen videovergaderingen met uitstekende helderheid. 
Nu hebben zelfs deelnemers op afstand uitstekend zicht. 

Scribe heeft een strak ontwerp met wandbevestiging en doordacht 
kabelbeheer, zodat de installatie er netjes uitziet en er niets in 
de weg staat tijdens de videovergadering. Naast de whiteboard-
contentcamera, wordt Scribe ook geleverd met een draadloze 
deelknop, montageonderdelen, stroomtoevoer en categoriekabels voor 
implementatie op schaal. 

Deel moeiteloos whiteboards 
in videovergaderingen 
met Logitech Scribe, een 
whiteboardcamera ondersteund 
door AI voor Microsoft Teams 
Rooms, Zoom Rooms, Google 
Meet Rooms en andere 
populaire aanbieders van 
videovergaderingssoftware.
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RUIMTEOPLOSSINGEN EN PRESTATIES LOGITECH SCRIBE

Scribe biedt integratie met populaire vergaderingssoftware 
waaronder Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms en Google 
Meet Rooms. Sluit aan bij een videovergadering en begin 
met delen. 

SPECIAAL ONTWORPEN  
VOOR POPULAIRE  
VERGADERINGSSOFTWARE

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

PERFECT ZICHT, OP AFSTAND OF IN DE RUIMTE ZELF

Werkt met ieder whiteboard
Werkt met alle whiteboard-oppervlakken en uitwisbare 
stiften, en kan een oppervlakte tot wel 2 meter breed en 1,2 
meter hoog vastleggen. 

Delen met één aanraking
Met de draadloze deelknop van Scribe kunt u snel en 
eenvoudig whiteboards delen in videovergaderingen.* U kunt 
het delen ook starten met uw Logitech Tap-touchcontroller in 
de vergaderruimte.

* De ondersteuning voor de deelknop is afhankelijk van de serviceprovider voor videovergaderen. Kijk op www.logitech.com/support/scribe-compatibility voor de meest 
recente informatie.

Onzichtbare presentator
De ingebouwde AI van Scribe biedt een transparantie-
effect, waardoor deelnemers 'door de presentator heen' 
kunnen kijken, zodat ze vrij zicht hebben op het whiteboard.

Verbetering van content
Scribe verbetert automatisch de kleur en het contrast van 
uitwisbare stiften, waardoor tekst en schetsen beter te zien 
zijn.

Detecteren van plaknotities
Scribe gebruikt afbeeldingssegmentatie om inhoudsvormen 
te herkennen en te tonen, zoals plaknotities.

https://prosupport.logi.com/hc/nl/articles/1500008982741


INSTALLATIE EN IMPLEMENTATIE LOGITECH SCRIBE

STRAKKE, FLEXIBELE INSTALLATIE

AANPASSEN AAN UW OMGEVING

Wandbevestiging
Bevestig Scribe veilig aan de 
verschillende muuroppervlakten met de 
meegeleverde installatiekit.

Kabelbeheer
Zorg voor een nette, betrouwbare 
installatie met kabelbevestiging en 
opties om de kabels omhoog, omlaag 
of door te muur te laten gaan.

Flexibele bekabeling
Gebruik de meegeleverde categoriekabel 
van 10 meter of uw eigen bekabeling, 
zodat deze aansluit op de grootte en 
het ontwerp van uw vergaderruimte.

Scribe wordt geleverd met een draadloze deelknop, 
bevestigingsonderdelen, stroomtoevoer en 
categoriekabels voor een eenvoudige installatie.

Scribe kan al geïntegreerd worden met Microsoft Teams 
Rooms, Zoom Rooms en Google Meet Rooms voor een 
eenvoudige implementatie in uw videovergaderruimtes.

IMPLEMENTATIE OP SCHAAL

POLARISATIEFILTER
Voeg een polarisatiefilter toe om reflecties te minimaliseren 
en te beheersen in omgevingen met extreem fel licht.

WITTE DEELKNOP
Voeg een witte draadloze knop toe als alternatief voor de 
paarse voor een strakke, witte vormgeving.



SPECIFICATIES LOGITECH SCRIBE
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Neem contact op met uw reseller 
of direct met ons via  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

SYSTEEMVEREISTEN COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN PAKKETINHOUD

Whiteboard
Maximale afmetingen (hoogte x breedte)
1,2 x 1,8 m
4 x 6 ft

Bekabeling door klant geleverd
Kabeltype: Cat5e of hoger (max. lengte van 
35 meter [115,83 ft])

Integreert met Microsoft Teams Rooms, Zoom 
Rooms en Google Meet Rooms als camera voor 
whiteboardcontent.

Kijk op www.logitech.com/support/
scribe-compatibility voor certificeringen 
die in behandeling of toegewezen zijn en 
compatibiliteitsupdates.

Compatibel met vrijwel elke toepassing voor 
videovergaderen als een camera met USB-
aansluiting.

Camera
Deelknop
Dongle-zendontvanger
100-240v stroomtoevoer met internationale 
adapterset
2 Cat5e-kabels van 5,0 m (16,4 ft)
2 Kabelclips
Camera-installatiekit 
Documentatie

CAMERA DEELKNOP STROOMTOEVOER EN KABELS

Uitvoerresolutie: 1080p bij 15 fps
Ingebouwde AI: Zendt afbeeldingsstream 
verbeterd door AI uit in videovergaderingen

Vermogen: 2 CR2032-batterijen
Bevestiging met zelfklevende achterzijde
De ondersteuning voor de deelknop is afhankelijk 
van de serviceprovider voor videovergaderen. 
Kijk op www.logitech.com/support/scribe-
compatibility voor de meest recente informatie.

Stroomtoevoer: Automatisch schakelende 
stroomtoevoer van 100-240 V met 
internationale adapterset
Kabeltype: Cat5e SF/UTP AWG26 of hoger

OMGEVINGSVEREISTEN INTERFACES APPARAATBEHEER

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C
Luchtvochtigheid: 10 tot 95%

Camera: Categoriekabelpoort
Deelknop: Bluetooth® Low Energy

Gebruik Logitech Sync om de status 
van ruimtes te bewaken, updates te 
implementeren en instellingen te wijzigen, 
allemaal vanuit één cloudplatform. 

VERLENGDE GARANTIE OPTIONELE ACCESSOIRES

Door een verlengde garantie* aan te schaffen, weet u zeker dat uw 
Logitech-ruimtesystemen en -apparaten voor videosamenwerking tot 
vijf jaar na de aankoopdatum beschermd zijn tegen defecten. Verlengde 
garanties zijn beschikbaar voor één of drie jaar na de oorspronkelijke 
Logitech-fabrieksgarantie van twee jaar.

Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.

Beperkte hardwaregarantie van twee jaar inbegrepen

Polarisatiefilter
Witte deelknop

ONDERDEELNUMMERS

Logitech Scribe:
960-001332

PRODUCTAFMETINGEN

Camera
Hoogte x breedte x diepte: 
149 x 119 x 593 mm
5,9 x 4,7 x 23,4 in
1,1 kg (2,75 lbs)

Deelknop
Hoogte: 12,7 mm (0,5 in)
Diameter: 71,8 mm (2,8 in)
108 g (0,24 lbs)

Stroomtoevoer
Hoogte x breedte x diepte: 
91 x 60 x 36 mm
3,6 x 2,4 x 1,4 in

Dongle-zendontvanger
Hoogte x breedte x diepte: 
23 x 31 x 84 mm
0,9 x 1,2 x 3,3 in
Kabellengte: 500 mm (1,64 ft)

Inclusief bekabeling 
(x2)
Lengte: 5 m (16,4 ft)

www.logitech.com/scribe
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