
EXPERIMENTE A HARMONIA ENTRE
A SHURE E A LOGITECH
Comunicação e colaboração sem 
esforço. O trabalho em equipe 
depende disso. Juntas, a Logitech 
e a Shure oferecem soluções 
premium de áudio e vídeo para 
criar uma experiência de reunião 
excepcional, para que todos 
possam ser vistos e ouvidos.

Aprimore suas reuniões, salas de diretoria, salas de aula e auditórios 
com áudio premium escalonável. As soluções do Microflex Ecosystem 
da Shure incluem opções flexíveis de microfone, DSP e caixa de som 
que funcionam com o Logitech RoomMate, Rally Camera, Tap IP e Tap 
Scheduler.

As soluções de áudio da Shure e os dispositivos de vídeo da Logitech 
oferecem comunicações premium inigualáveis com o Shure IntelliMix 
P300. Usando conexões USB sem driver, esse processador de 
audioconferência funciona como a interface de áudio entre o Logitech 
RoomMate com CollabOS e os componentes do Microflex Ecosystem, 
proporcionando um som claro para a sua reunião, sem distrações.

Realize reuniões com confiança usando Microsoft Teams Rooms, 
Zoom Rooms e outras plataformas de videoconferência líderes 
de mercado. O Shure IntelliMix P300 e o Logitech RoomMate são 
certificados para Teams Rooms e Zoom Rooms e validados para 
trabalhar com as principais plataformas de nuvem.

BETTER TOGETHER

SINTONIA PERFEITA

CERTIFICADOS PARA MICROSOFT E ZOOM



A SHURE E A 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 Shure para salas médias, grandes e de treinamento.

CONFIGURAÇÃO DE SALA MÉDIA

CONFIGURAÇÃO DE SALA GRANDE



A SHURE E A LOGITECH

CONFIGURAÇÃO DE SALA DE TREINAMENTO

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 facilita a implementação 
do Zoom Rooms, Microsoft Teams 
Rooms no Android e outros.

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



A SHURE E A LOGITECH

SISTEMAS DE ÁUDIO PROFISSIONAIS DA SHURE: EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO SEM IGUAL

LISTA DE COMPONENTES RECOMENDADOS

PROCESSADOR 
DE SINAL DIGITAL 
INTELLIMIX P300
O IntelliMix® P300 
aprimora todos 
os aspectos da 
audioconferência. A 
reprodução de som 
nítido e a mixagem 
inteligente mantêm o 
fluxo da programação 
com uma comunicação 
clara.

ALTO-FALANTE 
COM CONEXÃO A 
REDE MXN5-C
A caixa de som 
MXN5-C oferece 
reprodução de áudio 
de alta qualidade 
para aplicativos de 
videoconferência. 
Habilitado para PoE 
e com um design 
discreto, o MXN5-C é 
otimizado para uma 
fácil instalação em 
tetos rebaixados.

MATRIZ DE 
MICROFONE PARA 
MESA MXA310
O MXA310 se integra 
de forma inteligente 
a qualquer espaço. 
Garanta que o 
discurso seja captado 
com precisão e 
reproduzido de forma 
compreensível. Com o 
Steerable Coverage™ e 
um design discreto, ele 
dispensa uma bagunça 
desnecessária, 
proporcionando ainda 
mais clareza.

MATRIZ DE 
MICROFONE LINEAR 
MXA710
Você pode colocar o 
MXA710 em praticamente 
qualquer lugar de um 
espaço de reunião, 
incluindo na parede, ao 
redor da tela, no teto 
ou na mesa da sala de 
conferências. Com um 
design elegante disponível 
em dois tamanhos, ele 
fornece captação de 
áudio de alta qualidade 
para conferência AV sem 
abrir mão da aparência 
moderna. 

MATRIZ DE 
MICROFONE PARA 
TETO MXA910
Apresentando 
elegância em 
audioconferência, 
o MXA910 dispensa 
a bagunça de 
equipamentos, 
permitindo maior 
clareza. Em vez de 
se preocupar com 
a posição de um 
microfone, você pode 
se concentrar em se 
comunicar de forma 
envolvente.
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TIPO DE SALA LOGITECH SHURE

Sala de reunião média
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Alto-falante com conexão a rede MXN5-C (4)
Matriz de microfone para mesa MXA310 (2)

Sala de reunião grande
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Alto-falante com conexão a rede MXN5-C (4)
Matriz de microfone para teto MXA910

Sala de treinamento
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Alto-falante com conexão a rede MXN5-C (8)
Matriz de microfone para teto MXA910 (2)

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

