
Simplifique as videoconferências 
para que todos possam configurar e 
executar uma reunião em qualquer 
lugar. Acessível, para que você possa 
equipar todas as salas de reuniões 
com vídeo. Projetada para salas de 
reunião pequenas e escritórios em 
casa, a Logitech Connect é também 
compacta e móvel, para que você 
possa carregá-la pelo ambiente 
de trabalho e ao redor do mundo. 
A Connect está sempre pronta 
para sua próxima chamada de 
videoconferência.

VÍDEO FLEXÍVEL ONDE QUER  
QUE VOCÊ TRABALHE
Otimizada para indivíduos e pequenos grupos de até seis 
pessoas, esta câmera de conferência oferece zoom digital HD 
x4, panorâmica digital e vertical mecânico e óptica com super 
definição para vídeos que parecem ao vivo.

Projeto multifuncional, bateria integrada e estojo de viagem 
opcional tornam a Connect fácil de levar, para onde quer que 
você vá. E com uma base compacta de 75 mm (2,95 pol.) de 
diâmetro, a Connect é perfeita tanto para o escritório em casa 
quanto para salas pequenas.

Com a Connect, você também pode usar o viva-voz móvel USB 
e Bluetooth para ter chamadas de áudio com excelente som. 
Com som real de 360°, os usuários podem ouvir e ser ouvidos em 
um alcance de 3,6 m de diâmetro enquanto a tecnologia de eco 
acústico e redução de ruídos propicia som que parece ao vivo.

FICHA TÉCNICA

LOGITECH CONNECT



Logitech Connect

Design multifuncional portátil
Elegante, fácil de transportar e simples de preparar e 
usar para expandir o potencial colaborativo onde quer 
que você trabalhe.

Perfeita para grupos de trabalho pequenos
Otimizada para equipes de um a seis, experimente 
vídeo em HD 1080p e som 360°, em praticamente 
qualquer espaço de trabalho, e veja a produtividade 
decolar.

Veja e seja visto
Para onde quer que a lente esteja apontada, foque 
automaticamente em pessoas e objetos com 
resolução super nítida.

Conectividade com vários dispositivos
Simplesmente conecte um PC ou Mac® para conduzir 
reuniões como se fosse ao vivo em seu próprio 
ambiente familiar de computação.

Interaja com todos à mesa
Uma câmera ao nível dos olhos com panorâmica 
digital, movimento vertical e zoom digital x4 em Full 
HD é o ideal para reuniões de pequenos grupos.

Ouça e seja ouvido
A acústica é ajustada para fornecer uma experiência 
de qualidade para que os usuários possam ouvir e ser 
ouvidos em salas de reunião e salas de conferência 
pequenas.

As conversas soam realistas e naturais
A tecnologia de eco acústico e redução de ruídos faz 
com que as conversas pareçam estar acontecendo na 
mesma sala.

Conectividade plug-and-play via USB
Sem a necessidade de softwares, treinamento 
ou manutenção especiais, conectar-se a uma 
videoconferência nunca foi tão fácil.

Certificações de grau profissional
Certificada para e/ou compatível com Microsoft 
Skype for Business e Teams, Zoom, Google Meet, 
Cisco Jabber e WebEx, BlueJeans, Fuze, GoToMeeting 
e outros aplicativos de videoconferência, gravação e 
transmissão compatíveis com câmeras USB.

Tecnologia de campo de comunicação próximo 
(Near Field Communication, ou NFC)
Emparelhe dispositivos móveis para conexão 
simplesmente aproximando-os.*
* Para dispositivos móveis equipados com tecnologia NFC

Conectividade sem fio
Bluetooth Crie uma conexão de forma rápida e fácil 
entre qualquer dispositivo Bluetooth e o viva-voz 
integrado.

Controle remoto com doca
Opere com facilidade a câmera em panorâmica/
vertical/zoom e as funções de áudio (atender/
finalizar chamada, volume, sem áudio) durante 
reuniões.* O controle remoto cobre a lente quando a 
câmera não está em uso para maior privacidade.
* Com aplicativos suportados.

Compatível com a maioria dos aplicativos de 
videoconferência
Os usuários podem usar o programa de 
videoconferência de computador de sua escolha.

Compatível com trava Kensington
A ranhura de segurança Kensington oferece uma 
solução de segurança simples e embutida que ajuda a 
proteger contra roubo.

Bateria recarregável 
Flexibilidade para deixar o cabo de carregamento para 
trás: execute videochamadas/espelhamento de tela 
por até 3 horas ou use o viva-voz por até 15 horas com 
uma carga completa da bateria (carregável por USB 
ou entrada AC.) 
 

INCLUINDO SPOTLIGHT



Logitech Connect

CÂMERA

Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 
pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 
pixels) com clientes compatíveis
H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável 
(SVC)

Compatível com H.264 SVC 1080p para Skype 
for Business, incluindo otimizações para melhor 
desempenho de chamadas por vídeo HD com um ou 
vários participantes
Campo de visão
 Diagonal: 90°
 Horizontal: 82,1°
 Vertical: 52,2°
Zoom digital x4 (Full HD)
Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida 
em diversas condições de iluminação, mesmo com 
pouca luz
Panorâmica, vertical e zoom digitais com controle 
remoto ou aplicativo opcional que pode ser baixado
Roda de inclinação mecânica
LED de câmera para indicação de streaming ativo

VIVA-VOZ

Viva-voz duplex completo e integrado com 
cancelamento de eco e ruído
Áudio de banda larga 360° com alcance de 3,6 m de 
diâmetro
Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC
LEDs para transmissão de viva-voz, sem áudio, espera 
e pareamento sem fio de Bluetooth
Controles para atender/encerrar chamada, volume e 
sem áudio
Microfones (Tx)
     Dois microfones omnidirecionais que suportam um  
     alcance de 12 m de diâmetro
     Resposta de frequência: 100Hz – 16kHz
     Sensibilidade: -34dB +/-3dB
     Distorção: <1% a 1 kHz em 65 dB

Caixa de som (Rx)
     Resposta de frequência: 140Hz – 16KHz
     Sensibilidade: 89dBSPL +/-3dB em 1W/0.5M
     Saída máxima: 91,5 dBSPL em 0,5 M
     Distorção: <5% de 200Hz

CONTROLE REMOTO

Encaixa-se na doca no dispositivo e funciona como 
tampa para a lente
Infravermelho com alcance de 3 m (10 pés)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Bateria recarregável que suporta até 3 horas de 
videoconferência ou espelhamento de tela e até 15 
horas de áudio por Bluetooth. Tempo de recarga 
da bateria (em fonte AC com dispositivo sem uso): 
3 horas
Bateria recarregável por uma fonte AC ou USB (não 
pode ser alimentado por USB)
Cabo USB destacável de 1,8 m para videoconferência 
baseada em PC ou Mac
Ranhura de segurança Kensington

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Conectividade plug-and-play via USB
Certificada para Skype for Business e pronta para o 
Teams
Certificada para Zoom
Certificada para Fuze
Compatível com Google Meet
Compatível com Cisco Jabber® e WebEx
Compatível com BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, 
Vidyo e outros aplicativos de vídeo conferência, 
gravação e transmissão compatíveis com câmeras 
USB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera ao nível dos olhos  
Com panoramica/vertical digital e  
controle vertical mecânico.

Áudio 360° com alcance de  
3,6 m de diâmetro 
A acústica é configurada para 
fornecer uma experiência de 
qualidade para que os usuários 
possam ouvir e ser ouvidos em um 
alcance de 3,6 m de diâmetro.

De: Pesquisa da Wainhouse, 
Anywhere Workplace, 2015

Locais 
primários de 
conferências

Recursos da Connect

Sala de 
conferências 

39%

Escrivaninha ou 
área de trabalho 

no trabalho 
35%

Escritório 
em casa 

18%

“A estrada” 
8%

Configuração 
de sala da Connect

Até seis pessoas

Microfones full duplex omnidirecionais 
Faz parecer que a conversa está 
acontecendo na mesma sala.

Controle remoto com doca 
O controle remoto de mão se encaixa 
magneticamente sobre a lente para 
privacidade visual garantida e para 
proteger a lente contra poeira e riscos.



Logitech Connect

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Connect 
Nº da peça: 960-001035 
Código UPC: 097855111265  
 
 
 
  REQUISITOS DE SISTEMA 
 
Windows® 8.1 ou Windows 10  
MacOS® 10.10 ou posterior 
Porta USB 2.0 (habilitada para USB 3.0) 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Logitech Connect

Adaptador de alimentação com plugue

Plugues regionais

Cabo USB

Documentação

GARANTIA

Garantia de hardware limitada de 2 anos

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso/Dimensões 
Largura 75 mm (2,95 pol.) 
Altura 304,2 mm (11,98 pol.) 
Profundidade 75 mm (2,95 pol.) 
Peso 766 g (27,02 onças)

Controle remoto 
Largura 41 mm (1,6 pol.) 
Altura 128 mm (5 pol.) 
Profundidade 9 mm (0,35 pol.) 
Peso 32 g (1,13 onças)

Dimensões da embalagem 
Largura 91 mm (3,6 pol.) 
Altura 419 mm (16,5 pol.) 
Profundidade 145 mm (5,7 pol.) 
Peso 1340 g (47,26 onças)
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