LOGITECH E MICROSOFT TEAMS
®
COM MINI PC INTEL

Habilitar vídeo nas salas de reunião é essencial, mas fazer isso em um PC grande e pesado não é.
Pequeno em tamanho, mas grande em recursos, o Mini PC Intel® NUC oferece ao grupo de TI todo
o necessário para otimizar as Logitech Room Solutions em salas de todos os formatos e tamanhos.
Junto com os principais aplicativos de software de videoconferência baseados na nuvem, como
®
o Microsoft Teams , sua sala de reunião estará equipada para videoconferências perfeitas.

ESTÁ NA
MODA SER
PEQUENO

O grupo de TI e os usuários finais esperam salas de reunião que estejam sempre ligadas, com
conexão instantânea e livre de preocupações. As Logitech Room Solutions com tecnologia Intel®
oferecem tudo isso em um formato compacto
que pode ficar escondido.
As Logitech Room Solutions
são potencializadas para
funcionar perfeitamente com
o Teams e oferecer reuniões
com início mais rápido e uma
experiência mais colaborativa

O formato ultrapequeno,
os recursos gráficos e o
baixo impacto acústico do
Intel® NUC permitem que os
negócios sejam o foco das
suas reuniões

CRIADO PARA
AUMENTAR A
INTERAÇÃO NAS
REUNIÕES

Todos os dias, milhares de videoconferências são fornecidas pela Intel® com
Logitech Room Solutions e Microsoft Teams Rooms.
Basta apenas
um toque para
começar as reuniões
com o Logitech Tap

Compartilhamento
de conteúdo sem
fio para otimizar a
colaboração

Tecnologias de
IA RightSense™
para ter sempre a
melhor aparência e
som

TODAS AS SALAS
PRONTAS PARA
REUNIÕES

Configurar sua solução para sala de reunião é tão simples quanto ligar, conectar e
começar a trabalhar.

EMPARELHAMENTO FÁCIL
O Intel® NUC emparelha-se com câmeras para criar uma
solução de videoconferência completa, otimizar monitores
interativos para conferências na Web e compartilhamento
de tela, além de fornecer todas as funcionalidades de um
PC totalmente equipado para qualquer sala de reunião.

INSTALADO EM QUALQUER LUGAR
O lntel® NUC é facilmente instalado atrás de
monitores ou no teto, o que minimiza a distância do
cabo e a perda de sinal.

TESTADO PARA ÓTIMO DESEMPENHO
O Intel® NUC foi testado para
funcionar perfeitamente com as
Logitech Room Solutions.

ESCALÁVEL E PRONTO
PARA OS NEGÓCIOS

As Logitech Room Solutions vêm pré-configuradas com Teams Rooms para fácil
implantação.
Grande em recursos, pequeno em tamanho, o Intel® NUC com Logitech Room
Solutions é a solução perfeita para o crescimento dos negócios.

Saiba como os produtos
certificados trabalham juntos
para oferecer videoconferências
melhores no Teams

EXPLORE SOLUÇÕES
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