
SOLUÇÕES DA LOGITECH PARA 
COLABORAÇÃO PESSOAL 
O atual mundo do trabalho híbrido demanda recursos que viabilizem a 
colaboração e a produtividade dos funcionários. Nós temos o que você 
precisa.
Analisamos as experiências de usuários que trabalham remotamente há alguns anos e descobrimos que a 
maioria não tem os equipamentos adequados para colaboração que priorizam qualidade de vídeo. Entre os 
usuários que trabalham com dispositivos padrão de computação (como computadores, mouses, teclados 
e, às vezes, monitores), 89% enfrentam problemas de qualidade de vídeo e 85% têm problemas de áudio 
devido às limitações das câmeras, dos microfones e das caixas de som integradas.1 Esses problemas afetam 
a capacidade de colaborar de maneira mais eficaz.

SOLUÇÕES PARA COLABORAÇÃO PESSOAL

As nossas soluções para colaboração pessoal oferecem os recursos necessários para que os 
profissionais se comuniquem e colaborem sem esforço. Os headsets da Logitech garantem 
som nítido com microfones com eliminação de ruídos. As webcams da Logitech oferecem vídeo 
excepcionalmente nítido e em alta resolução. Para os gerentes de TI, essas soluções são simples 
de implantar e fáceis de manter. Certificadas para as principais plataformas de reunião, como 
o Microsoft Teams, o Zoom2 e o Google Meet, as nossas soluções oferecem uma experiência de 
reunião confiável para o atual ambiente de trabalho híbrido. 



SOLUÇÕES PARA USUÁRIOS DE ALTO NÍVEL

Os executivos e funcionários com funções de grande visibilidade precisam de ferramentas perfeitas para uso 
em vídeos, apresentações, sessões de treinamento, palestras ou reuniões importantes. Os produtos de alta 
qualidade são indispensáveis.

PRODUTOS EM DESTAQUE

Crie espaços de trabalho otimizados para videocolaboração com 
a nossa solução perfeita que inclui os Zone True Wireless Earbuds, 
a webcam Brio e o Logi Dock. Esses dispositivos oferecem uma 
experiência de alto nível para áudio e vídeo.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

LOGI DOCK: A DOCK STATION ALL-IN-ONE IDEAL PARA O 
TRABALHO HÍBRIDO

A solução de dock station all-in-one com USB-C e controles de 
reunião e viva-voz que mantém a sua mesa de trabalho organizada 
e aumenta a produtividade.

VÁRIAS ENTRADAS
Conecte até 5 periféricos via USB e 2 monitores3 enquanto carrega um 
laptop com até 100 watts de potência.

SOM NÍTIDO
Seis microfones com filtragem espacial e algoritmos avançados 
reduzem o ruído de fundo para que outras pessoas possam ouvir você 
claramente.

CONEXÃO EM UM SÓ TOQUE
Pressione um botão4 para entrar imediatamente em uma reunião 
no Teams, no Zoom ou no Google Meet.



SOLUÇÕES PARA COLABORADORES AVANÇADOS

Para alguns funcionários, a continuidade em colaboração e interação com os colegas é essencial no dia a 
dia. Por passarem grande parte do tempo em reuniões, eles dependem muito dos serviços de vídeo e áudio.

NOSSA MELHOR SOLUÇÃO

Simplifique as reuniões por vídeo e organize os espaços pessoais 
de trabalho usando o Zone True Wireless, a Brio e o Logi Dock. 
Garanta imagem e som naturais usando dispositivos de alto nível.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

COLABORE DE FORMA MAIS EFICAZ

Mantenha o foco usando um headset sem fio com cancelamento ativo 
de ruídos. Um microfone com avançado cancelamento de ruídos e uma 
webcam com campo de visão diagonal de 90° oferecem qualidade de 
vídeo profissional para garantir uma videocolaboração mais eficaz.

HEADSET ZONE 
WIRELESS

WEBCAM C930e

TRABALHO SATISFATÓRIO E CONFIÁVEL

Migre do áudio e do vídeo básicos do laptop para uma solução 
certificada para empresas. Aproveite uma videocolaboração 
confiável usando os Zone Wired Earbuds e a webcam C920e.

ZONE WIRED 
EARBUDS

WEBCAM PARA 
EMPRESAS C920e



SOLUÇÕES PARA ESPECIALISTAS AVANÇADOS

Tecnólogos, analistas, funcionários do setor de criação e funções operacionais exigem foco em tempo 
integral para obterem sucesso. Para eles, o áudio com cancelamento de ruídos é tão importante quanto o 
vídeo de qualidade, pois permitem interagir com suas equipes ou seus clientes. 

TUDO PARA A SUA CRIATIVIDADE

Mantenha-se conectado usando os fones de ouvido Zone Vibe 
Wireless. Mostre o seu trabalho com o inovador modo de exibição da 
Brio 505.  Uma combinação perfeita de foco e compartilhamento.

FONES DE OUVIDO 
ZONE VIBE WIRELESS

WEBCAM BRIO 505

TUDO PARA A SUA PRODUTIVIDADE

Aproveite áudio nítido e vídeo confiável em qualquer ambiente mesmo 
com baixa largura de banda. Uma solução de trabalho essencial para 
pessoas que estão em constante atividade a maior parte do dia.

HEADSET ZONE 
WIRED

WEBCAM C925e

Para obter mais informações: 
www.logitech.com/pt-br/business/personal-workspace
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1. “Como fornecer soluções para trabalho híbrido aos seus funcionários? O que a pesquisa diz?”  Relatório baseado em pesquisa original conduzida pela Logitech e pela 
2CV com 3.000 pessoas que trabalham remotamente. 2. Para obter informações sobre certificações de produtos individuais, consulte a página oficial do produto. 3. O 
adaptador USB para DisplayPort/HDMI é necessário para usar dois monitores Mac com extensão de tela. Esse adaptador não está incluído. 4. O aplicativo para desktop 
Logi Tune é necessário para a integração do calendário com o Office 365, o Google Calendar e o recurso de conexão em um só toque. O suporte pode variar de acordo 
com o provedor de serviços de videoconferência. Consulte a página de suporte profissional do Logi Dock para obter as informações mais recentes.
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