
Com o Kit Cat5e, você pode 
posicionar Logitech Tap a 
até 40 metros de distância 
do computador da sala de 
reunião com dados e energia 
transportados por cabo. 
Flexibilidade máxima e instalação 
limpa.

CABEAMENTO SIMPLIFICADO PARA LOGOTECH 
TAP
O Kit Cat5e para Logitech Taps inclui todos os componentes 
necessários para alimentar e conectar o Tap a um computador de sala 
de reunião - e funciona com os suportes de mesa, elevação e parede 
para uma instalação limpa em instalações existentes e novas de 
soluções para salas da Logitech.

Use os 10 metros de cabo incluídos com o Kit Cat5e ou forneça seu 
próprio cabeamento para extensões de até 40 metros. E como Cat5e 
permite comprimentos de cabo precisos, é fácil eliminar o excesso de 
cabeamento sob a mesa.

Quando conectado ao computador da sala de reunião por meio de um 
cabo USB, o Tap precisa de sua própria fonte de alimentação. Mas com 
o Kit Cat5e carregando energia e dados por cabo, não há necessidade 
de encontrar uma tomada na mesa. 

CABO DE CATEGORIA DE DADOS E ENERGIA

KIT CAT5E PARA LOGITECH TAP



KIT CAT5E PARA LOGITECH TAP

CABOS E COMPONENTES GERAL COMPATIBILIDADE

Tipo de cabo

Cat5e SF/UTP AWG26 ou 
superior

Suporta até 40 m de 
cabeamento fornecido pelo 
cliente (comprimento total)

9,97 m incluído

Código do 
produto

952-000019
Controlador por 
toque

Logitech Tap

Cabo 
elétrico

Fonte de alimentação de 
alternação automática de 
100-240 v com adaptador 
internacional

Conteúdo da 
embalagem

Receptor Logitech Tap

Transmissor Dongle

Fonte de alimentação 100-240 
v com conjunto de adaptador 
internacional

Cabo Cat5e de 2,97m

Cabo Cat5e de 7,0 m

Documentação

Computador da 
sala de reunião

USB 2.0 ou superior

Garantia
Garantia de hardware limitada 
de 2 anos

Requisitos de 
sistema

Windows 10 de 64 bits

Chrome OS 80 ou superior 
com porta USB 2.0 ou 
superior

Cabeamento adaptável para fácil configuração

Com a versatilidade do cabeamento da categoria, o Kit Cat5e permite 
instalação de baixo esforço com a flexibilidade de colocar Tap quase em 
qualquer lugar nas salas de reuniões, seja usando os cabos de 2,97 m e 7 m 
incluídos ou cabeamento fornecido pelo cliente que pode totalizar até 40 m de 
comprimento.

Organize-se com um suporte

Compatível com suportes de mesa, 
elevações e parede da Logitech - 
mantendo os cabos fora do caminho.
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Para fazer o pedido, entre em contato 
com o seu revendedor ou ligue para nós 
no número 800-308-8666

www.logitech.com/Cat5eKit
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