
UMA OPÇÃO DE SUPORTE ORGANIZADA E 
SEGURA
O suporte para sistemas de computação da Logitech foi projetado 
para salas de reunião equipadas com o dispositivo de videoconferência 
Logitech RoomMate ou um sistema de computação como Google 
Meet ou Intel NUC.

Use o suporte para sistemas de computação para fixar dispositivos de 
forma organizada e segura, para que permaneçam fora de vista e do 
caminho. Mantenha as conexões firmes e organizadas como suporte 
de retenção de cabos.

Projetado para uma instalação discreta atrás de telas, dentro de 
armários ou em um carrinho, o suporte para sistemas de computação 
se encaixa perfeitamente em salas de reunião, espaços para locação, 
estandes de feiras de negócios e mais.

Conecte com segurança o 
Logitech RoomMate ou um 
dispositivo de computação em 
qualquer lugar no seu espaço 
de reuniões. O suporte para 
sistemas de computação da 
Logitech oferece retenção de 
cabos integrada e um design 
discreto para uma instalação 
organizada.
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DIMENSÕES CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM

DISPOSITIVOS 
COMPATÍVEIS

GARANTIA

Altura: 35 mm (1,38 pol.)

Largura: 164 mm (6,46 pol.)

Profundidade: 350 mm 
(13,78 pol.)

Suporte para sistemas de 
computação com suporte de 
retenção de cabos

Ferragem para montagem

Documentação

Logitech RoomMate

Computador de formato 
pequeno (SFF) com padrão 
VESA de 100 x 100 ou  
75 x 75 mm

Garantia de hardware 
limitada de dois anos

CÓDIGO DO PRODUTO

952-000097

Fixe o RoomMate ou um computador usando os 
padrões de montagem VESA padrão de 75 mm ou 
100 mm. 

O design discreto e as peças incluídas 
permitem a fácil instalação do appliance atrás 

de uma tela, em um armário ou em um carrinho.

O suporte de retenção alivia o esforço dos cabos 
e mantém as conexões firmes e seguras, incluindo 
cabos USB, HDMI, de energia e de rede. O suporte 
de duas peças é elevado para maior flexibilidade e 
menos esforço.

Suporte de computação da Logitech mostrado com RoomMate

Suporte de computação da Logitech mostrado com RoomMate


