
Melhore a experiência de 
trabalho remoto usando o 
Logi Dock, uma dock station 
all-in-one com controles de 
reunião em um só toque e 
viva-voz integrado. Certificado 
para as principais plataformas 
de videoconferência e fácil 
de configurar, o Logi Dock 
conecta tudo em uma única 
unidade organizada, substitui a 
necessidade de periféricos extras 
e elimina um emaranhado de 
cabos e fios.

FICHA TÉCNICA

LOGI DOCK
A MELHOR DOCK STATION PARA 
TRABALHO HÍBRIDO
O Logi Dock é uma dock station all-in-one com controles de reunião e 
áudio de qualidade profissional que simplifica os espaços de trabalho 
pessoais e melhora a experiência do trabalho remoto. 

Projetado para desobstruir  a área de trabalho, o Logi Dock oferece 
um único ponto de conexão para até cinco periféricos USB e dois 
monitores1, e carrega o laptop com até 100 watts.

Com integração ao calendário2 e compatibilidade com os seus serviços 
favoritos de videoconferência, como o  Google Meet, o Microsoft Teams 
e o Zoom, o Logi Dock facilita a entrada em sua próxima reunião. 
Basta pressionar um botão e pronto.

Para chamadas de alta qualidade, o Logi Dock tem viva-voz integrado 
com cancelamento de ruídos, que garante um incrível som estéreo 
para quando você quiser que a música seja a sua colega de trabalho.



PRINCIPAIS RECURSOS

ASSUMA O CONTROLE DA SUA REUNIÃO
Compatível com as principais plataformas de videoconferência, como o Microsoft Teams, o Google 
Meet e o Zoom, o Logi Dock permite participação instantânea emCompatível com as principais 
plataformas de videoconferência, como o  Microsoft Teams , o  Google Meet  e o  Zoom , o Logi Dock 
permite participação instantânea em qualquer reunião com um único toque2. 

Controles simples de reunião com alertas 
visuais
Controle o áudio e a câmera pressionando os botões de 
mudo, volume ou vídeo. Receba alertas dos indicadores de 
luz ambiente, sobre as próximas videochamadas.

Integração ao calendário usando o Tune
Com a integração ao calendário2 usando o Logi Tune, você 
pode organizar o seu dia, ser informado sobre os próximos 
compromissos e participar de reuniões com um simples 
toque em um botão.



PRINCIPAIS RECURSOS

ORGANIZE A SUA ÁREA DE TRABALHO

OUÇA E SEJA OUVIDO COM CLAREZA

Viva-voz com cancelamento de 
ruídos
Seis microfones com filtragem espacial 
ajudam a captar a sua voz com clareza, 
enquantoe os algoritmos avançados 
reduzem os indesejáveis ruídos de fundo.

Troca fácil de saída de áudio3

Em conversas privadas, mude o áudio 
do viva-voz do Logi Dock para o seu 
dispositivo pessoal de áudio ativando 
o headset Zone Wireless (Plus) ou 
inserindo os Zone True Wireless Earbuds.

O Logi Dock conecta até cinco periféricos USB e até dois monitores1, e também carrega o laptop com 
até 100 watts. Com menos cabos e dongles, e menos confusão visual, o Logi Dock garante espaços 
mais organizados e melhores dias de trabalho. 

Música em seus dias de trabalho
As caixas de som com ajuste perfeito do 
Logi Dock oferecem um som imersivo e 
claro para que você possa desfrutar de 
suas músicas favoritas entre ou depois das 
reuniões. Emparelhe o seu smartphone ou 
tablet via Bluetooth® para transmitir áudio.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1  Consulte www.logitech.com/pt-br/logidock para saber sobre compatibilidade de dispositivos
2  Faça download do Logi Tune em www.logitech.com/pt-br/tune para integração de calendário com o Google 
Calendar e o Office 365 e controles de reunião com um só toque

3  O suporte pode variar de acordo com o provedor de serviços de videoconferência.  
Consulte prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879 para obter as informações mais recentes.

4 Apenas para dispositivos móveis habilitados para Bluetooth®

© 2022 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem 
estar registrados. Os logotipos e a marca Bluetooth® são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e 
qualquer uso dessas marcas pela Logitech está sob licença. Android, Chrome, Google Meet, selo “Works with Google 
Meet”, Google Voice, HDMI, iOS, macOS, Microsoft Teams, selo “Certified for Microsoft Teams”, USB-C, Windows, 
Zoom, selo “Zoom Certified” e todas as outras marcas comerciais de terceiros são propriedades de seus respectivos 
donos. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações sobre recursos, 
preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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www.logitech.com/pt-br/vcsales
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pt-br/logidock
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REQUISITOS DO SISTEMA COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES CONTEÚDO DA EMBALAGEM

É compatível com computadores que usam 
o Windows, o macOS ou o Chrome via 
USB-C no modo Alt e com dispositivos iOS 
ou Android habilitados para Bluetooth®

Downloads de software:
Logitech Sync: Gerenciamento de dispositivos  
Logi Tune: Integração e personalização do 
calendário

Certificado para o Microsoft Teams, o Google Meet, 
o Google Voice e o Zoom
Funciona com outros aplicativos mais usados para 
garantir compatibilidade e integração perfeita no 
local de trabalho
Consulte www.logitech.com/pt-br/support/
Logi-Dockcompatibility para saber mais sobre 
certificações pendentes e concedidas e atualizações 
de compatibilidade

Logi Dock
Fonte de alimentação (1,6 m)
Cabo de alimentação CA (1,7 m)
USB-C para USB-C (1 m)
Documentação do usuário

ÁUDIO DOCK STATION

Tipo de microfone:
Seis microfones com filtragem espacial e algoritmos 
avançados 

Qualidade de som:
Som nítido fornecido por 2 drivers personalizados de 
áudio de neodímio de 55 mm e 2 radiadores passivos

Troca inteligente de saída de áudio3:
Alterne o áudio automaticamente entre o viva-voz 
integrado e os Zone True Wireless Earbuds/headset Zone 
Wireless (Plus)

Alimentação do sistema: Carregamento até 100 watts
Tipo de slot de segurança: Slot de segurança Kensington

Portas:
1 HDMI v. 2.0 (suporte até 4K, ou seja, 3840 x 2160 @ 60Hz HDR)1

1 DisplayPort 1.4 (suporte até 4K, ou seja, 3840 x 2160 @ 60Hz HDR)1

2 USB-A 
 • 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W1

 • 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W (portas marcadas com )
3 USB-C 
 • 2 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W1

 • 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W (portas marcadas com )
1 USB-C upstream 
1 fonte de alimentação CA (230 W, 19,5 V)

CONTROLES E ALERTAS DIMENSÃO E PESO

Controles: Controles de reunião com um só toque2, controles de volume/mudo/vídeo/chamada, 
pareamento via Bluetooth®4

Alertas de áudio: Sonificação 

Alertas visíveis: Indicadores de luz para ligar/desligar o áudio, ligar/desligar o vídeo, chamadas 
recebidas/ativas. Luz ambiente para reuniões futuras e status da chamada

Personalização: No Logi Tune,é possível sincronizar o seu calendário, com um toque, para participar 
de reuniões por vídeo com um toque e personalizee personalizar o equalizador e o botão

Altura x largura x profundidade:
84,8 x 160,0 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 pol.

Peso:
0,942 kg

GARANTIA ESTENDIDA CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Garanta o desempenho ideal do seu dispositivo de videocolaboração 
da Logitech por até cinco anos com a garantia estendida para o Logi 
Dock, que acrescenta um ou três anos à garantia de hardware limitada 
padrão de dois anos.

Entre em contato com o revendedor local para verificar a 
disponibilidade.

A garantia de hardware limitada padrão de dois anos está incluída.

Logi Dock (versão UC):
Grafite: 986-000025
Branco: 986-000031

Logi Dock (versão Teams):
Grafite: 986-000015

Garantia estendida para o Logi Dock:
1 ano: 994-000167
3 anos: 994-000166

www.logitech.com/
pt-br/logidock
www.logitech.com/
pt-br/logidock

