
TOUCHCONTROLLER VOOR 
VERGADERRUIMTES MET POE-VERBINDING
Logitech Tap IP is meer dan een controller in de vergaderruimte. 
Het apparaat zorgt ook voor een consistente en naadloze 
gebruikerservaring in de implementatie van videovergaderingen.

Deze speciaal ontworpen touchcontroller is goed zichtbaar door het 
display van 10,1” en heeft een gestroomlijnd, onopvallend ontwerp. 
Profiteer van de enkele Power over Ethernet (PoE)-verbinding en 
verschillende bevestigingsopties waarmee de touchcontroller overal in 
de ruimte gemonteerd kan worden. De ingebouwde kabelbevestiging 
en trekontlasting voorkomen dat opeens de verbinding wegvalt. Zo 
bent u in iedere ruimte altijd klaar voor de volgende vergadering.

Met de Logitech Tap IP, een 
touchcontroller voor Logitech-
ruimteoplossingen die op 
het netwerk aangesloten 
wordt, begint de vergadering 
met één klik. Door de nette 
kabelafwerking en een ruime 
keuze uit bevestigingsopties is de 
Tap IP eenvoudig te installeren 
en blijft hij actief.
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PRODUCTFUNCTIES LOGITECH TAP IP
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1 One-touch-deelname: Begin uw 
vergadering eenvoudig en neem met één 
klik deel aan vergaderingen.

5 Enkele PoE-kabel: Eén kabel voor zowel 
voeding als data zorgt ervoor dat het 
apparaat overal in de ruimte geplaatst 
kan worden. Het is niet via kabel 
aangesloten op het ruimtesysteem en 
er zijn geen lange kabels nodig.

6 Net kabelopbergsysteem: De 
ingebouwde kabelbevestiging en 
trekontlasting verbergen de kabels 
helemaal. De kabels worden binnenin 
vastgezet zodat de verbinding niet 
plotseling verbroken kan worden.

7 Meerdere bevestigingsopties: De Tap 
IP kan bijna overal in de ruimte geplaatst 
worden met bevestiging voor tafels, risers 
of muren. Zo staat deze altijd in de buurt 
van de deelnemers.

2 10,1" touchscreen: Het ruime en 
responsieve touchscreen is bestand 
tegen vingerafdrukken voor een goede 
leesbaarheid en is afgedicht om de 
onderdelen te beschermen.

3 Bewegingssensor: Met de ingebouwde 
bewegingssensor wordt het scherm actief 
zodra een gebruiker in de buurt komt. Zo 
wordt er stroom bespaard wanneer het 
apparaat niet gebruikt wordt.

4 Gestroomlijnd, onopvallend ontwerp: 
Door de comfortabele kijkhoek van 14° 
kunt u het scherm goed zien, maar is die 
niet te opvallend.
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De gezichtshoek 
vergroten met 
de Tap Riser 
Mount.

Vlak op de tafel en 
veilig bevestigen met 
de Tap Table Mount.

Bespaar ruimte op 
tafel met de Tap Wall 

Mount.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EENVOUDIG IN TE STELLEN



RUIMTEOPLOSSINGEN VOOR UW WERKOMGEVING LOGITECH TAP IP

KIES ZELF UW PLATFORM

VIDEOVERGADERINGEN VOOR ELKE RUIMTE

De Tap IP kan geconfigureerd worden met vooraanstaande videovergaderservices om een naadloze en consistente 
vergaderervaring in uw gehele implementatie te leveren.

Transformeer vergaderruimtes eenvoudig naar videovergaderruimtes met de Tap IP en ruimteoplossingen van Logitech. Ga 
aan de slag met de vooraf geconfigureerde oplossingen, waaronder videobars, vergadercamera's, computers en andere 
apparaten en voeg zelf planningspanelen, digitale whiteboards en andere accessoires toe voor een zo effectief mogelijke 
samenwerking. Meer informatie vindt u op https://www.logitech.com/nl-nl/room-solutions.

Past in ruimtes van vrijwel iedere 
grootte of vorm
De Logitech-ruimteoplossingen voor binnen en 
buiten de ruimte werken in samenwerking met 
partnerplatforms om een naadloze en consistente 
vergaderervaring te bieden.

Uw eigen vergaderruimtes 
opzetten
Logitech-ruimteoplossingen bieden 
alles wat u nodig heeft voor 
het opzetten en aanpassen van 
videovergaderruimtes.
Met Tap Scheduler, Tap IP, RoomMate, Scribe en 
onze Rally-videobars en -vergadercamera's.

http://logitech.com/room-solutions
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Neem contact op met uw wederverkoper  
of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/TapIP

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

PRODUCTSPECIFICATIES

Apparaat:
Hoogte x breedte x diepte
2,21 x 9,69 x 6,74 in
56,1 x 246,2 x 171,3 mm
 1 kg (2,2 lbs)

Touchscreen
10,1” schermdiagonaal 
Beeldhoek: 14°
Gezichtshoek: 85° (omhoog/omlaag/links/rechts)
Resolutie: 1280 x 800
Type scherm: IPS (In-Plane Switching)

Lcd-paneel met ledverlichting
Capacitieve touchscreen met 10 touchpunten
Helderheid: 400 nit
Contrast: 1000:1
Vingerafdrukwerend: Olie-afstotende coating

VOEDING EN POORTEN INTERFACES PAKKETINHOUD

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af type 1, 
klasse 3-apparaat 
Ethernet: 10/100 mbps
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0

Geïntegreerd systeem voor kabelbevestiging en 
trekontlasting
Geïntegreerde ultrasone speaker
Geïntegreerde PIR-bewegingssensor 
Geïntegreerde accelerometer 
Geïntegreerde omgevingslichtsensor
100 mm x 100 mm VESA FDMI

Tap IP-touchcontroller
VESA-bevestigingsschroeven (4)
Microvezeldoek
Documentatie

COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN OMGEVINGSVEREISTEN OPTIONELE ACCESSOIRES

Logitech Tap IP is een gecertificeerde 
of compatibele touchcontroller voor 
videovergaderservices, waaronder:
   Microsoft Teams op Android
   Zoom Rooms (alle)
   RingCentral Rooms™
Zie www.logitech.com/support/tap-
compatibilty voor de nieuwste informatie over 
certificeringen en compatibiliteit. 

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

Table Mount
Riser Mount
Wall Mount

BEVEILIGING APPARAATBEHEER

Volledige schijfversleuteling: AES-128
Gegevensversleuteling: Symmetrische sleutels, PKI
Apparaatidentiteit: Beveiliging door 
apparaatbevestiging
Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP
Apparaatbeveiliging: Kensington-slot

Houd toezicht en beheer met Logitech 
Sync-beheer op afstand, Microsoft 
Teams beheercentrum en Zoom Device 
Management-platforms.

GARANTIE ONDERDEELNUMMERS

Dankzij een extra jaar garantie op de standaard twee jaar garantie 
van de Logitech-fabriek bent u tijdens de gewoonlijke afschrijvings- en 
vervangingscyclus verzekerd van gemoedsrust.
Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid.

Beperkte hardwaregarantie van twee jaar inbegrepen

Logitech Tap IP in grafiet 
952-000085
Logitech Tap IP in wit 
952-000088

http://www.logitech.com/support/tap-compatibility
http://www.logitech.com/support/tap-compatibility

