SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO
PESSOAL E DE SALAS DE REUNIÃO
As soluções da Logitech® para
Google Meet™ eliminam os
obstáculos entre o trabalho
presencial e remoto. Para ter uma
experiência otimizada de reunião
por vídeo, use a Logitech Rally
Bar, webcams e fones e headsets
Zone. Todos são certificados para
funcionar com o software de
videoconferência Google Meet.
As condições igualitárias de
colaboração começam aqui.

TENHA CONDIÇÕES IGUALITÁRIAS
Condições igualitárias de colaboração são a capacidade de contribuir
igualmente, não importa a localização, o dispositivo, o idioma ou o
nível de experiência. Descubra como as ConferenceCams, os fones
de ouvido, os headsets e as webcams da Logitech oferecem uma
experiência tão real no Google Meet que você vai até esquecer que
está em uma reunião virtual. Parece tudo tão real que é bem capaz
de você querer abraçar seu colega pela tela.

ESTEJA PRESENTE DE QUALQUER LUGAR
O equipamento certo faz toda a diferença. Os kits de colaboração
pessoal da Logitech fornecem vídeo e áudio integrados que são
confiáveis, simples de configurar e fáceis de usar. Não importa
onde você esteja, colabore com seus colegas sem distrações com
ferramentas de videocolaboração projetadas para o trabalho híbrido.

PROPORCIONE UM CONTATO SIGNIFICATIVO
Aproveite o contato com outras pessoas para manter sua saúde
mental. Tenha conversas profundas. Troque ideias. Seja a sua melhor
versão (e mais um pouco). Tenha o poder de reuniões tão reais que
nem parecem virtuais na palma da sua mão, com as ferramentas de
videocolaboração da Logitech e do Google.

EXPERIÊNCIA DE NÍVEL PROFISSIONAL EM TODAS AS REUNIÕES

works with

Google Meet

As Logitech Room Solutions para Google Meet fornecem um conjunto de tecnologias proativas que
automatizam e aprimoram sua experiência de reunião em salas pequenas, médias e grandes. Os kits
para salas de reunião incluem o Logitech Tap, um sistema de computação do Google Meet e uma
câmera de conferência para reuniões por vídeo com tecnologia plug-and-play.

PEQUENAS

MÉDIAS

GRANDES

Com um fator de forma
ultracompacto, é fácil instalar
a Logitech MeetUp em cabines
telefônicas e espaços pequenos. Se
preferir dar uma incrementada, use a
Rally Bar Mini, que oferece qualidade
audiovisual premium e recursos
com IA, como o enquadramento
automático do RightSight. Coloque
o Logitech Tap na mesa ou adicione
um suporte de parede para
economizar ainda mais espaço.

Conforme as salas ficam maiores,
as mesas aumentam de tamanho
e as pessoas se sentam mais longe
da câmera. Escolha entre a barra
de vídeo all-in-one Logitech Rally
Bar ou o sistema modular Rally.
Ambas as soluções oferecem uma
ConferenceCam premium com
uma câmera avançada UltraHD que é dimensionada para ser
compatível com salas de diversos
tamanhos e formas.

A configuração para salas grandes
inclui um sistema Rally Plus com
duas caixas de som e dois mic pods,
que fornecem nitidez de áudio em
toda a sala, para até 16 pessoas.
O sistema aceita até sete mic pods
para salas com até 46 assentos.

PRODUTOS EM DESTAQUE

RALLY BAR MINI

RALLY BAR

SISTEMA RALLY PLUS

Barra de vídeo all-in-one com
aprimoramento de IA integrado
para salas pequenas.

A principal barra de vídeo all-in-one
com aprimoramento de IA integrado
para salas de tamanho médio.

Sistema de videoconferência
modular superior para salas
grandes.

- Sistema óptico nítido com
zoom digital HD de 4x e lente
com inclinação e panorâmica
motorizadas para uma cobertura
de sala aprimorada

- Qualidade de imagem sem
perdas em zoom óptico de até
5x, aprimorado digitalmente para
zoom total de até 15x

-P
 ersonalizável para salas grandes
de praticamente qualquer
tamanho ou formato

-C
 aixas de som com distorção
ultrabaixa para fornecer nitidez
de som
-A
 I Viewfinder para
enquadramento automático
aprimorado do RightSight
-C
 ompatibilidade com até dois
Rally Mic Pods para cobertura de
áudio aprimorada

MEETUP

ConferenceCam all-in-one com
lente ultra-ampla e fator de forma
compacto para salas pequenas.
Compatível com um microfone de
expansão opcional.

- Caixas de som grandes, com
distorção ultrabaixa, proporcionando
som que preenche todo o ambiente
- AI Viewfinder para enquadramento
automático aprimorado do
RightSight
- Compatibilidade com até três Rally
Mic Pods para cobertura de áudio
aprimorada

-S
 istema óptico excelente em zoom
óptico de até 5x, aprimorado
digitalmente para zoom total de
até 15x
-D
 uas Rally Speakers e dois Rally
Mic Pods (ampliável para até sete)
asseguram que todas as vozes
sejam ouvidas claramente

SISTEMA RALLY

Sistema de videoconferência
modular para salas de tamanho
médio. Oferece zoom óptico de até
5x, aprimorado digitalmente para
zoom total de até 15x, além de uma
Rally Speaker e um Rally Mic Pod
(ampliável para até sete).

LOGITECH TAP

Incluído em dois kits. Controlador
por toque para colaboração em
espaços de trabalho
- Tela sensível ao toque de 10,1 pol.
- Funcionamento silencioso sem
ventilador
- Cabeamento de nível profissional
Cat5e (10 m inclusos, no máximo
40 m) com gerenciamento de
cabos
- Entrada HDMI para projeção local

SISTEMA DE
COMPUTAÇÃO DO
GOOGLE MEET

Incluído em kits para salas
de reunião, este sistema
de computação pequeno é
aprovado pelo Google e já vai
pronto para uso. Os suportes
magnéticos incluem suporte
para desktop vertical, suporte de
parede VESA e um suporte para
PC da Logitech com retenção de
cabos.

ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO PESSOAL
Controle o que os outros participantes podem ver e ouvir com um headset e uma webcam projetados para
videocolaboração. As soluções de videocolaboração pessoal da Logitech podem transformar qualquer desktop em um
espaço de colaboração instantâneo, não importa se você está trabalhando remotamente ou em um escritório aberto.
A tecnologia RightLight otimiza as configurações de webcam para deixar as luzes e cores mais naturais. O aplicativo
Logi Tune fornece um painel intuitivo para facilitar a configuração, o controle e a personalização.

LOGI DOCK


Estação de dock all-in-one com controles de conexão em um só toque e viva-voz para reuniões



Integração total de calendário pelo Logi Tune com iluminação ambiente para indicar que uma
reunião ou chamada está em andamento



Compatível com até cinco periféricos USB, dois monitores e dispositivos móveis Bluetooth®,
tudo isso enquanto oferece até 100 W para carregamento de laptop



Viva-voz com microfones com formação de feixe adaptável e supressão de ruídos de fundo



Caixas de som de alta fidelidade para fornecer som intenso para reuniões, mídia e ensino a
distância

KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL COM FIO


Webcam de alta definição 1080p com campo de visão diagonal de 78° e RightLight 2 C925e



Headset com excelente qualidade sonora e tecnologia avançada de microfone com
cancelamento de ruídos Zone Wired

HEADSET ZONE WIRELESS


Microfone duplo com tecnologia de cancelamento de ruídos



Supressão de ruídos ativa



Conexão e alternância impecáveis entre computador e smartphone



Controles simples de volume, música e chamada integrados ao fone



Conexão de até seis periféricos sem fio da Logitech a um único receptor (na versão Plus)

FONES DE OUVIDO ZONE TRUE WIRELESS


Conexão por Bluetooth®, receptor USB-A com adaptador USB-C



Alcance de até 30 m (campo aberto)



6 horas de tempo de fala e 9 horas de tempo de escuta



Matriz de microfones duplos MEMS omnidirecionais com formação de feixe e um microfone
interno

ZONE WIRED EARBUDS


Entrada de áudio cabeada de 3,5 mm, conexão USB-C e adaptador USB-A para precisão plugand-play simplificada



Microfone duplo com cancelamento de ruídos, sistema microeletromecânico (MEMS)
e processamento de sinal digital (DSP)



Fones de ouvido intra-auriculares com pontas de silicone fornecem isolamento de ruído passivo
e minimizam a dispersão de som



Matriz de microfones duplos MEMS omnidirecionais com formação de feixe e um microfone interno



Cabo de 1,46 m para maior flexibilidade

COMPONENTES E ACESSÓRIOS DAS SOLUÇÕES PARA SALAS
TAP SCHEDULER

SUPORTE DE PAREDE,
MESA OU COM
ELEVAÇÃO DO TAP

Painel de agendamento
opcional para salas de
reunião

Fixe o Tap paralelo à mesa,
eleve o ângulo de visão ou
instale-o em uma parede
para preservar espaço,
reduzir o cabeamento e
otimizar a experiência do
usuário.

- Tela sensível ao toque de 10,1”
- Revestimento oleofóbico e
antidigital
- Ângulo raso para acessibilidade
- Montagem nivelada a 31,4 mm
da parede
- Luzes de disponibilidade

RALLY SPEAKER
Preencha salas grandes
com áudio nítido,
compatíveis com
tecnologias RightSound.
Compatível com Rally Bar
Mini, Rally Bar e o sistema
Rally. Disponível em grafite
ou branco.

SUPORTE DE TV PARA
BARRAS DE VÍDEO
Prenda com segurança a
Rally Bar Mini ou a Rally
Bar acima ou abaixo da
TV ou do monitor.

RALLY MIC POD
Expanda a cobertura de
áudio e forneça acesso
conveniente aos controles
para silenciar o áudio.
Compatível com Rally Bar
Mini, Rally Bar e o sistema
Rally. Disponível em grafite
ou branco.

RALLY MIC POD HUB
Posicione os microfones
de acordo com o formato
de mesa. O Rally Mic Pod
Hub é opcional para as
configurações de salas
pequenas e médias.

SUPORTE DE PAREDE
PARA BARRAS DE VÍDEO
Prenda a Rally Bar ou Rally
Bar Mini na parede para
minimizar sua pegada
ecológica.

SUPORTE DO RALLY
MIC POD

CABO DE EXTENSÃO DO
RALLY MIC POD

KIT DE MONTAGEM DA RALLY
(PARA RALLY SYSTEM)

Esconda cabos e
microfones na mesa ou
teto para uma aparência
limpa e bem-acabada
Disponível em grafite ou
branco.

Adicione mais 10 metros de
alcance ao cabeamento
do Rally Mic Pod ou Rally
Mic Pod Hub para espaços
maiores.

Posicione a Rally Camera
na parede ou perto do
teto. Suportes para caixa
de som discretos dão uma
aparência flutuante.

MATRIZ DE SOLUÇÃO PARA SALAS

SALAS PEQUENAS

SALAS MÉDIAS

SALAS GRANDES

Solução para
salas

MeetUp

Rally Bar Mini

Rally Bar

Rally

Rally Plus

Fator de forma

All-in-one

All-in-one

All-in-one

Modular

Modular

Zoom de 5x

Zoom digital de 4x

Até 15x de zoom
total (5x óptico e 3x
digital)

Até 15x de zoom
total (5x óptico e 3x
digital)

Até 15x de zoom
total (5x óptico e 3x
digital)

Caixas de som/
Microfones

Matriz de microfones
e elementos de caixas
de som integrados
Faixa de alcance:
4m
Com microfone de
expansão opcional:
5m
Comprimento do cabo:
6m

Matriz de microfones
e elementos de caixas
de som integrados
Faixa de alcance:
4,5 m

Matriz de microfones
e elementos de caixas
de som integrados
Faixa de alcance:
4,5 m

Uma caixa de som e um
mic pod
Faixa de alcance:
4,5 m
Comprimento do cabo
do mic pod:
2,95 m

Duas caixas de som
e dois mic pods
Faixa de alcance:
4,5 m
Comprimento do cabo
do mic pod:
2,95 m

Microfones de
expansão

Até um microfone de
expansão

Até dois mic pods

Até três mic pods

Até sete mic pods

Até sete mic pods

Tecnologia
RightSense de IA

RightLight e
RightSound

Enquadramento
automático
do RightSight,
RightLight e
RightSound

Enquadramento
automático
do RightSight,
RightLight e
RightSound

RightLight e
RightSound

RightLight e
RightSound

Cobertura total
da sala

163° h x 110° v

163° h x 110° v

130° h x 80° v

260° h x 190° v

260° h x 190° v

Câmera

Garantia

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
www.logitech.com/google
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