
ENCANTE OS
OLHOS E OUVIDOS
As soluções de videocolaboração 
da Logitech combinadas com o 
equipamento de áudio profissional 
da Biamp dão vida às reuniões 
virtuais com clareza e imersão 
incríveis. 

Não deixe a baixa qualidade de 
áudio prejudicar suas reuniões 
virtuais. Garanta que todos os 
participantes sejam ouvidos e que 
as reuniões virtuais funcionem 
para todos com a Logitech e a 
Biamp.

Obtenha o dobro da excelência em design e engenharia. O áudio 
profissional da Biamp, o Logitech RoomMate, a Rally Camera e o Tap 
IP Scheduler funcionam com perfeição para fornecer vídeo e áudio 
excepcionais.

 � Bundles de sistema para salas: soluções completas de sistemas 
para salas médias e grandes em uma única caixa.

 � USB: sincronização de áudio e mudo para sistemas de UC
 � Solução em um único cabo: desfrute de resultados simplificados 

e evite cabeamento excessivo
 � Biamp Launch: descoberta e ajuste automáticos de dispositivos
 � Microfones com rastreamento de transmissão: mistura e 

rastreia vozes em toda a sala de forma inteligente

Realize reuniões com confiança usando Microsoft Teams Rooms, Zoom 
Rooms e outras plataformas de videoconferência líderes de mercado. 
O Biamp TesiraFORTÉ e o Logitech RoomMate são certificados para 
Teams Rooms e Zoom Rooms e validados para trabalhar com as 
principais plataformas de nuvem.

DUAS TECNOLOGIAS EM UMA

VANTAGENS BIAMP 

CERTIFICADOS PARA MICROSOFT E ZOOM



BIAMP E LOGITECH

VISUALIZE SUA CONFIGURAÇÃO

As ilustrações a seguir mostram exemplos típicos de configurações de salas com dispositivos de vídeo da Logitech 
e componentes de áudio da Biamp para salas médias, grandes e de treinamento.

CONFIGURAÇÃO PARA SALAS MÉDIAS COM MICROFONES EM MESAS

CONFIGURAÇÃO PARA SALAS GRANDES COM MICROFONES DE TETO
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PROCESSADORES TESIRAFORTÉ 
SÉRIE X
Os processadores de sinal 
TesiraFORTÉ série X atuam como 
um hub para os periféricos de sala 
da Biamp. Eles fornecem uma 
experiência de áudio superior quando 
combinados com microfones Biamp 
Parlé e caixas de som Desono.  
Automatize a sintonia da sala 
usando o Biamp Launch para um 
áudio perfeito em todos os tipos 
de sala. Esses dispositivos também 
oferecem suporte a conexões Dante 
para microfones e caixas de som de 
terceiros.  

PARLÉ TCM-XA DE TETO
O Parlé TCM-XA é um microfone de 
teto rebaixado com tecnologia de 
rastreamento de transmissão que 
rastreia ativamente as conversas, 
mesmo enquanto os participantes 
se movem pela sala. As soluções de 
microfones Parlé estão disponíveis 
em ofertas para teto rebaixado, 
mesa e pendente.  

CAIXAS DE SOM PARA TETO 
DESONO C-IC6
O Desono C-IC6 é uma caixa de som 
coaxial passivo bidirecional montada 
no teto rebaixado e otimizada para 
reprodução de voz em aplicativos de 
conferência. 

Salas de reunião integradas com componentes da Logitech criam uma experiência simples para os participantes da reunião 
e oferecem aos administradores de TI flexibilidade na escolha de um provedor de videoconferência na nuvem.

SOLUÇÕES LOGITECH PARA SALAS DE REUNIÃO: CRIADAS PARA OFERECER SIMPLICIDADE 
E FLEXIBILIDADE

SISTEMAS DE ÁUDIO PROFISSIONAIS BIAMP: UMA LENDA EM ÁUDIO ESPECIALIZADO

TAP IP
Com conexão em um só toque, 
compartilhamento fácil de conteúdo 
e controles centralizados, o Logitech 
Tap facilita e acelera o processo de 
entrar em reuniões.

RALLY CAMERA
A Rally Camera oferece desempenho 
premium em espaços de reunião 
profissionais de todas as formas 
e tamanhos. Ela conta com 
panorâmica/inclinação/zoom (PTZ) 
mecânicos, zoom HD de 15x nítido, 
amplo campo de visão diagonal de 
90° e um potente sensor 4K.

ROOMMATE
Com o poder da computação 
e o software de videoconferência 
juntos em um appliance dedicado, 
o RoomMate torna fácil a 
implementação do Zoom Rooms, 
Microsoft Teams Rooms no Android 
e outros.
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LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS

TIPO DE SALA LOGITECH BIAMP

Sala de reunião média
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Bundle MRB-M-X400-C para salas
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(1) Microfone de teto Parlé TCM-XA
(2) Caixas de som para teto Desono C-IC6 

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Bundle MRB-M-X400-T para salas
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(1) Microfone de mesa Parlé TTM-X
(2) Caixas de som para teto Desono C-IC6 

Sala de reunião grande
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Bundle MRB-L-X400-C para salas
 (1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
 (2) Microfone de teto Parlé TCM-XA
 (4) Caixas de som para teto Desono C-IC6

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Bundle MRB-L-X400-T para salas
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(2) Microfone de mesa Parlé TTM-X 
(4) Caixas de som para teto Desono C-IC6

https://www.logitech.com/pt-br/video-collaboration/partners/biamp.html

