
CONHEÇA A FACILIDADE
Compatível com praticamente qualquer aplicativo de software de 
videoconferência, a MeetUp se conecta facilmente a dispositivos Mac®, 
Chrome™ e PCs sem precisar de um software adicional. 

Com uma lente grande angular motorizada, áudio integrado e um 
suporte de mesa/parede bidirecional, a MeetUp reduz o cabeamento 
pela sala e maximiza o espaço que pode ser utilizado nas salas de 
reunião e outros espaços pequenos. Três microfones avançados com 
formação de feixe e uma caixa de som personalizada com transmissão 
dupla de áudio (full-duplex) garantem que as reuniões tenham som e 
imagem incríveis. 

Faça videoconferências plug-
and-play com a MeetUp, 
uma câmera de conferência 
USB all-in-one para salas e 
espaços pequenos. A MeetUp 
oferece recursos incríveis e 
valor imbatível em um formato 
compacto fácil de configurar e 
instalar. 

FICHA TÉCNICA
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RECURSOS E ACESSÓRIOS LOGITECH MEETUP

PRINCIPAIS RECURSOS
Design all-in-one
O formato compacto all-in-one ocupa menos 
espaço e reduz o emaranhado de cabos.

Conectividade plug-and-play via USB
Conexão facilitada para dispositivos Mac®, 
ChromeTM e PCs sem precisar de um 
software adicional.

Compatível com a maioria dos 
aplicativos de videoconferência
Compatível com praticamente qualquer 
aplicativo de software de videoconferência, 
incluindo aqueles que você já usa.

Certificada para empresas
As certificações de nível empresarial permitem 
que você inicie sua próxima apresentação ou 
reunião por vídeo com total segurança.

Em conformidade com a TAA 
A MeetUp está em conformidade com a 
TAA. Para códigos dos produtos aplicáveis, 
consulte o suporte. 

Lentes precisas
A tecnologia avançada das lentes Logitech 
oferece uma qualidade de vídeo incrível 
com resolução, velocidade, fluidez, equilíbrio 
de cores e detalhes excepcionais. 

Panorâmica e inclinação motorizadas
Campo de visão ainda mais amplo, com 
até 170°, para obter uma panorâmica do 
quadro branco ou visualizar outras áreas de 
interesse.

Sensor de imagem Ultra HD 4K
Compatível com várias resoluções, incluindo 
4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) e 720p (HD) 
para fornecer o melhor suporte possível à 
qualidade de imagem oferecida por seu 
aplicativo e monitor.

Zoom HD de 5x
Close-ups de objetos e conteúdo de 
quadro branco com detalhes e clareza 
excepcionais. 

Campo de visão de 120º
Todos na sala podem ser vistos, mesmo 
aqueles que estão próximos à câmera ou 
sentados nos cantos da sala.

Predefinições da câmera
Seleção de até três locais predefinidos para 
o visor da câmera e retorno a qualquer um 
deles pressionando um botão no controle 
remoto.

Tecnologias Rightsense 
O RightSound otimiza a voz humana e 
deixa a conversa mais clara. O RightSight 
move automaticamente a câmera e ajusta 
o zoom para que ninguém fique de fora 
da imagem. E o RightLight ajuda todos a 
terem uma melhor aparência em frente à 
câmera, não importam as condições de 
iluminação.

https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/articles/4621601018135
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MICROFONES DE EXPANSÃO
O microfone de expansão da Logitech para 
MeetUp oferece mais flexibilidade para 
as configurações da sala. Os microfones 
integrados com formação de feixe são 
otimizados para até quatro metros. Para 
ampliar esse alcance a até cinco metros, 
adicione um microfone de expansão. 

CABO DE EXTENSÃO DE 
MICROFONE DA MEETUP
O cabo de extensão de microfone para a 
MeetUp adiciona 10 metros de alcance ao 
cabo padrão de 6 metros do microfone. 
Com 16 metros de alcance total para 
trabalhar, os instaladores podem direcionar 
os cabos para ficarem ocultos para obter 
uma instalação mais discreta. Um prático 
clipe de cabo mantém a conexão segura.

SUPORTES DE TV
O suporte de TV Logitech para a MeetUp 
segura firmemente a câmera de 
conferência MeetUp acima ou abaixo de 
um monitor de tela plana e se encaixa aos 
pontos de montagem padrão industrial 
VESA disponíveis na maioria das TVs 
e monitores.

ACESSÓRIOS DA MEETUP

Microfone pronto para expansão
Aumento do raio da conversa em salas 
de reunião maiores com o microfone para 
expansão opcional.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

Conexão com dispositivos Bluetooth® para 
chamadas de áudio com som excelente.

Três microfones e caixa de som com 
ajuste personalizado
Três microfones com formação de feixe 
com cancelamento de eco e ruído, 
além de uma caixa de som com ajuste 
personalizado, otimizados especificamente 
para salas de conferência pequenas. 

Várias opções de montagem
Monte a MeetUp onde for melhor, seja 
na mesa, parede ou monitor, para obter 
a melhor experiência possível na sala de 
reunião.

Trava de segurança Kensington®

A MeetUp é fornecida com uma trava 
de segurança Kensington para ajudar a 
proteger o equipamento com uma trava 
antifurto.

Simples de gerenciar
Monitoramento e gerenciamento de 
dispositivos da sala de reuniões a partir 
de uma única plataforma com o Logitech 
Sync. Além de insights sobre como as salas 
estão sendo utilizadas.

Controle remoto infravermelho
Manuseio facilitado das funções de 
panorâmica/inclinação/zoom durante 
as reuniões para alterar manualmente o 
ângulo da câmera e a pessoa.



© 2022 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech 
são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas 
registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se 
responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de 
recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.

Publicado em março de 2022 

Contate seu revendedor  
ou contate-nos em  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/Meetup

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, EUA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

GERAL CÂMERA CAIXA DE SOM

Componentes integrados: câmera Ultra HD com 
panorâmica/inclinação motorizada, microfone 
integrado com três elementos de formação de feixe, 
caixa de som de longo alcance, suporte de mesa/
parede integrado

Gabinete: gabinete all-in-one com sistema de 
suspensão antivibração patenteado

Controle remoto: controle remoto por 
radiofrequência com três predefinições de câmera

Segurança: trava de segurança Kensington

Cabo USB 2.0: 5 metros incluídos; cabo USB 3.0 
fornecido pelo cliente, necessário para vídeo 4K

Dimensões (A x L x P): 104 mm x 400 mm x 85 mm

Peso: 1,04 kg

Lente: lente Logitech personalizada com 
panorâmica/inclinação motorizada

Zoom: zoom digital de 5x

Panorâmica: +/- 25°

Inclinação: +/- 15°

Campo de visão: diagonal: 120°; horizontal: 113°; 
vertical: 80,7°

Cobertura total da sala: 163° de largura x 110° de 
altura (campo de visão + panorâmica e inclinação)

Ultra HD 4K: até 3.840 x 2.160 pixels a 30 qps com 
cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente

Full HD: até 1920 x 1080 pixels a 30 qps

HD: até 1280 x 720 pixels a 30 qps

Tecnologia RightLight: compensação de baixa 
luminosidade, redução de ruído em vídeos e 
otimização de saturação de baixa luminosidade

Tecnologia RightSight: ajuste automático da 
posição da câmera e do zoom para encontrar e 
enquadrar todos que estão na sala

Volume: SPL 95 dB a 1/2 pico de metro

Sensibilidade: 86,5+/-3 dB SPL a 1/2 metro

Distorção: de 200 a 300 Hz < 3%, de 3.000 Hz a 
10 kHz < 1%

MICROFONES

Elementos de formação de feixes: 3

Faixa de alcance: 4 m

Sensibilidade: -27 dB

Resposta de frequência: de 90 Hz a 16 kHz

Tecnologia RightSound: AEC (cancelamento de 
eco acústico), VAD (detector de atividade de voz)

Supressão de ruídos: filtro de IA

Taxa de dados: taxa de amostragem de 32 kHz

Microfones adicionais: compatível com um 
microfone de expansão para a MeetUp para 
ampliar a cobertura de áudio (não incluso)

CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE TECNOLOGIAS RIGHTSENSE CÓDIGO DOS PRODUTOS

Conectividade plug-and-play via USB 

Certificações:

  Certificada para Skype for Business e pronta para 
o Teams

 Certificada para Zoom
 Certificada para Tencent
  Certificado para hardware do Google Hangouts 

Meet

Compatibilidade:

 RingCentral 
 Pexip
 GoToMeeting
 Microsoft Cortana®

 Cisco Jabber®

 BlueJeans
 BroadSoft
 Vidyo 

E outros aplicativos de videoconferência, gravação 
e transmissão compatíveis com câmeras USB

Em conformidade com a TAA. Para obter os 
códigos de produtos aplicáveis, acesse 
www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance

RightLight

RightSight

RightSound

MeetUp: 960-001101

UPC: 097855130037

MeetUp + Microfone de expansão: 960-001201

UPC: 097855133267

Microfones de expansão: 989-000405

UPC: 097855131171

Cabo de extensão de microfone da MeetUp: 
950-000005

UPC: 097855148940

Suporte de TV: 939-001498

UPC: 097855133250

Suporte grande de TV: 939-001656

UPC: 097855140876

GARANTIA

Padrão: garantia de hardware limitada de dois anos 
incluída

Estendida: garantias estendidas adicionais de um 
e três anos disponíveis no momento da compra do 
hardware. Entre em contato com seu revendedor para 
verificar a disponibilidade

CONTEÚDO DO PACOTE

Câmera de conferência MeetUp

Controle remoto

Cabo USB 2.0 de 5 m

Adaptador de alimentação

Suporte para montagem na parede

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MEETUP LOGITECH MEETUP

https://www.logitech.com/pt-br/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/conference-cameras/meetup-conferencecam.960-001102.html
https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/articles/4621601018135

