
FICHA TÉCNICA

LOGITECH ROOMMATE 
APPLIANCE COM COLLABOS PARA CÂMERAS 
DE CONFERÊNCIA E PERIFÉRICOS DE SOLUÇÕES 
DE SALAS COMPATÍVEIS 
Ao conectar o RoomMate à MeetUp ou a um sistema Rally, a equipe 
de TI pode implantar o Microsoft Teams Rooms no Android, appliances 
para Zoom Rooms ou outras soluções de videoconferência em qualquer 
espaço de reunião. Para salas com sistemas de áudio personalizados, 
o RoomMate é compatível com parceiros selecionados, como Biamp, 
QSC e Shure.

O RoomMate foi desenvolvido para implantação e gerenciamento 
em escala. Em um formato discreto, o RoomMate oferece todos os 
recursos necessários para videoconferências em HD com um ou dois 
monitores e pode ser montado com segurança e escondido. Monitore 
e gerencie facilmente o RoomMate junto com outros dispositivos pelo 
Logitech Sync, o centro de administração do Microsoft Teams ou o 
gerenciamento de dispositivos do Zoom.

Transforme qualquer espaço em 
uma sala de videoconferência 
com o RoomMate, um appliance 
projetado especificamente 
para videocolaboração. O 
RoomMate executa o CollabOS, 
o sistema operacional unificador 
dos appliances de barra de 
vídeo da Logitech, oferecendo 
uma implantação simples e 
consistente em todas as salas de 
reunião.



RECURSOS E BENEFÍCIOS LOGITECH ROOMMATE

Logitech RoomMate exibido com o sistema Rally Plus

CRIADO ESPECIALMENTE PARA VIDEOCOLABORAÇÃO
O RoomMate executa o CollabOS, que permite implantar facilmente o Microsoft Teams Rooms 
no Android, appliances para Zoom Rooms ou outros serviços líderes de videoconferência.

VERSATILIDADE MODULAR 
Transforme qualquer espaço em uma 
sala de videoconferência baseada em 
appliances. Conecte o sistema Rally 
modular ou a MeetUp ao RoomMate 
e adicione um controlador por toque 
Logitech Tap, uma câmera para quadro 
branco Scribe* e outros dispositivos de 
colaboração às suas salas de reunião.

* A compatibilidade com a Scribe pode variar, acesse www.logitech.com/support/scribe-compatibility para obter as informações mais recentes.

CONEXÕES PODEROSAS
Com um formato elegante e discreto, 
o Logitech RoomMate fornece todo 
o potencial de que você precisa para 
realizar videoconferências em HD em 
salas de reunião com uma ou duas 
telas.

FLEXÍVEL, ORGANIZADO, 
SEGURO
Monte o RoomMate com segurança 
e discrição. O suporte para sistemas 
de computação opcional permite 
instalações discretas e retenção 
de cabos atrás de telas, dentro de 
gabinetes ou sob mesas.



RECURSOS E BENEFÍCIOS LOGITECH ROOMMATE

PARCEIROS DE ÁUDIO VERIFICADOS
Use o sistema de áudio da sua preferência. Defina o padrão para o áudio da câmera de conferência ao 
emparelhar o RoomMate com a MeetUp ou o sistema Rally. Ou escolha um sistema de áudio verificado 
de parceiros selecionados quando o RoomMate for usado com a Rally Camera.

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO
Gerencie facilmente seus dispositivos de 
videocolaboração Logitech com o Logitech 
Sync. Monitore a integridade da sala, implante 
atualizações e modifique as configurações em 
uma única plataforma baseada na nuvem. E com 
o Sync Insights, você pode ver como os espaços de 
reunião são utilizados com o passar do tempo. 

CRIADO ESPECIALMENTE PARA 
VIDEOCOLABORAÇÃO
Implante soluções de videocolaboração em escala 
com o CollabOS, um sistema operacional seguro 
e compatível com os appliances e dispositivos 
selecionados da Logitech.



GERAIS INTERFACES

Modo appliance: compatível com Microsoft Teams Rooms no Android, Zoom Rooms, e RingCentral Rooms. Para 
obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, acesse  
www.logitech.com/support/vc-certifications.
Hardware certificado: compatível com Logitech MeetUp, Rally Camera, sistema Rally, sistema Rally Plus, Tap e Tap IP

Hardware verificado: compatível com Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex e Shure IntelliMix P300. 
Para obter as informações mais recentes sobre produtos compatíveis, entre em contato com um parceiro de sua 
preferência.
Suporte a protocolo de rede: IPv4, IPv6
Suporte a proxy: proxy baseado em IP, FQDN baseado em proxy, proxy usando arquivo PAC 

Saída HDMI: 2
Entrada HDMI: 1

USB: 3 Tipo A
Rede: 10/100/1G Ethernet
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

CONTEÚDO DA EMBALAGEM DIMENSÕES

Logitech RoomMate

Fonte de alimentação
Cabo CA

Placa de montagem

Controle remoto
Documentação do usuário

Altura: 34,5 mm (1,36")

Largura: 161 mm (6,34 pol.)
Profundidade: 211 mm (8,31")

ENERGIA E CABOS SEGURANÇA

Fonte de alimentação: detecção automática
Tensão/energia de operação: 100-240 V, 19 V, 4,74 A
Dimensões da fonte de alimentação: 127 mm x 51 mm x 30 mm
Cabo CC: 1,5 m
Cabo CA: 1 m

Criptografia completa de disco: AES-128
Criptografia de dados: teclas simétricas, PKI
Identificação do dispositivo: protegido por atestado de dispositivo
Acesso ao dispositivo: autenticado usando API
Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP

Segurança do dispositivo: trava Kensington

SOFTWARE MEIO AMBIENTE

Sistema operacional: Logitech CollabOS 1.4 ou superior
Gerenciamento de dispositivos: Logitech Sync e plataformas de 
gerenciamento de dispositivos compatíveis

Temperatura operacional: 0 a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C

Umidade: 10 a 95% 

GARANTIA CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Padrão: garantia de hardware limitada de dois anos incluída Logitech RoomMate: 950-000082

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

© 2021 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 prévio 
aviso.
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Contate seu revendedor  
ou contate-nos em  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/RoomMate

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

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

LOGITECH ROOMMATE

https://support.logi.com/hc/pt-br
https://www.logitech.com/PT-BR/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/roommate.950-000082.html

