
LOGI P/N: TAPMSTBASE 

LOGI P/N: TAPZOOMBASE

Várias opções de montagem e cabos 
longos e resistentes para uma integração 
perfeita em praticamente qualquer 
local interno. A conectividade plug-and-
play oferece uma exibição adicional e 
abre as portas para novos aplicativos e 
experiências do usuário.

LOGI P/N: TAPGOOGLESMALL

LOGI P/N: TAPMSTSMALL

LOGI P/N: TAPZOOMSMALL

A câmera de conferência MeetUp 
aprimora a experiência de 
videoconferência da Logitech Tap 
Room Solutions, com campo de visão 
superamplo de 120°, lente panorâmica/
com inclinação, resolução 4K Ultra HD  
e três predefinições de câmera.  
Áudio integrado e otimizado para 
salas de reunião. Três microfones de 
formação de feixe e uma caixa de som 
personalizada garantem que todos sejam 
vistos e ouvidos. 

SOLUÇÕES LOGITECH PARA SALAS 
COM TECNOLOGIA INTEL 
O Tap Room Solutions da Logitech, com tecnologia 
Intel, fornecem tudo de que você precisa para 
implantar facilmente videoconferência compatível 
com recurso de toque do Google Meet, Microsoft 
Teams ou Zoom Rooms em salas de reuniões de 
qualquer tamanho. 

A plataforma de computação com tecnologia Intel vem 
pré-configurada com o Microsoft Teams ou Zoom Rooms - 
o que você preferir. Além disso, a tecnologia Intel também 
está presente nas soluções para sala de PCs certificados 
pela Microsoft, como Lenovo, HP e Dell. Com integração 
de calendário e prontidão sempre ativa, esses pacotes 
incluem todos os componentes de que você precisa. 
Projetado para ser um controlador de reuniões simples 
com a função de “tocar para entrar”, o Tap oferece 
conveniência confiável na sala de reunião, proporcionando 
uma experiência do usuário sem atritos na hora de 
participar de uma videoconferência.

SOLUÇÕES PARA SALA PARA GOOGLE MEET,  
MICROSOFT TEAMS E ZOOM ROOMS

PACOTE BÁSICO 
DO TAP

SOLUÇÃO TAP  
PARA SALAS  
PEQUENAS

O QUE INCLUI:
- Controle de toque Logitech Tap
-   Pré-configurado para 

- Microsoft Teams Rooms OU
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Mini PC - Intel NUC
-   Suporte para PC
-  90 dias de suporte JumpStart com  

pacotes da Microsoft

O QUE INCLUI:
- Controle de toque Logitech Tap
-   Pré-configurado para 

- Google Meet OU
- Microsoft Teams Rooms OU
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft e Zoom
-  Chromebox para Google
-   Suporte para PC
-   MeetUp ConferenceCam +  controle remoto
-   Suporte em parede e hardware do MeetUp
-   Um cabo HDMI de 3 m
-   Um cabo CAT6 de 4,8 m
-   Um cabo Micro USB de 2,7 m para AV Passthrough
-  Cabo USB  de 4,8 m
-  90 dias de suporte JumpStart com  

pacotes da Microsoft



LOGI P/N: TAPGOOGLEMEDIUM

LOGI P/N: TAPMSTMEDIUM 

LOGI P/N: TAPZOOMMEDIUM

O sistema de videoconferência Rally aprimora 
a experiência de videoconferência para salas 
de conferência de tamanho médio com 
clareza vocal, Pan/Tilt/Zoom silencioso, zoom 
15X HD, campo de visão de 90 ° e sensor 4K, 
combinado com o RightSense da Logitech™ 
que emolduram automaticamente figuras 
humanas e otimizam a cor e a luminosidade 
dos rostos. 

LOGI P/N: TAPGOOGLELARGE

LOGI P/N: TAPMSTLARGE

LOGI P/N: TAPZOOMLARGE

A Rally Plus traz todos os benefícios 
da Rally para grandes espaços. Com 
dois microfones para formação de 
feixe e duas caixas de som de ímã, até 
dezesseis participantes podem ser vistos 
e ouvidos com uma nitidez próxima da 
perfeição. Pods de microfone adicionais 
(vendidos separadamente, no máximo 7) 
podem levar o sistema de conferência 
Rally a grupos de até 46 pessoas. Essa 
solução modular é perfeita para salas de 
conferência grandes.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
www.logitech.com/intel 

SOLUÇÃO TAP  
PARA SALAS  
MÉDIAS

SOLUÇÃO TAP  
PARA SALAS  
GRANDES

Para obter mais detalhes, acesse support.logitech.com/en_us/software/rightsight.
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O QUE INCLUI:
- Controle de toque Logitech Tap
-   Pré-configurado para 

- Google Meet OU
- Microsoft Teams Rooms OU
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft e Zoom
-  Chromebox para Google
-   Suporte para PC
-   Rally Camera
-   Rally Display + Table Hubs + Caixa de som Rally  

+ módulo de microfone
-   Controle remoto + cabos de conexão
-   Um cabo HDMI de 3 m
-   Um cabo CAT6 de 4,8 m
-   Um cabo Micro USB de 2,7 m para AV Passthrough
-  90 dias de suporte JumpStart com  

pacotes da Microsoft

O QUE INCLUI:
- Controle de toque Logitech Tap
-   Pré-configurado para 

- Google Meet OU
- Microsoft Teams Rooms OU
- Zoom Rooms

- Logitech Strong USB 10 m
-   Mini PC Intel NUC para Microsoft e Zoom
-  Chromebox para Google
-   Suporte para PC
-   Rally Camera
-   Rally Display + Table Hubs + 2 caixas de som Rally  

+ 2 módulos de microfone Rally
-   Controle remoto + cabos de conexão
-   Um cabo HDMI de 3 m
-   Um cabo CAT6 de 4,8 m
-   Um cabo Micro USB de 2,7 m para AV Passthrough


