
PERSONALIZE A SCRIBE PARA OS SEUS ESPAÇOS 
DE REUNIÃO
A Logitech Scribe é uma câmera de quadro branco com IA para o 
Microsoft Teams® Rooms, o Zoom Rooms™ e outros dos principais 
serviços de videoconferência. Ela foi projetada para compartilhar 
facilmente quadros brancos em reuniões por vídeo. 

Acessórios para personalizar a Scribe:

 •  Botão branco de compartilhamento: substitui o botão roxo de 
compartilhamento (padrão) para oferecer um visual mais claro 
que combina melhor com algumas salas

 •  Polarizador: em salas com iluminação muito forte que reflete no 
quadro branco, o Polarizador reduz o brilho para que a Scribe 
mantenha cores e nitidez

 •  Suporte para vidro da Scribe: fixa com segurança a Scribe em 
superfícies de vidro

 •  Trava de segurança da Scribe: instala com segurança a Logitech Scribe

Os acessórios ajudam a 
personalizar a câmera Scribe para 
salas com várias condições de 
iluminação e configurações:

FICHA TÉCNICA
ACESSÓRIOS DA LOGITECH SCRIBE



BOTÃO BRANCO DE COMPARTILHAMENTO E POLARIZADOR ACESSÓRIOS DA SCRIBE

BOTÃO BRANCO DE 
COMPARTILHAMENTO
O botão de compartilhamento 
sem fio para a Logitech Scribe 
permite compartilhar facilmente 
quadros brancos em reuniões por 
vídeo. Usando os dedos, o cotovelo 
ou até mesmo um marcador, os 
apresentadores podem pressionar 
qualquer local no botão para iniciar 
ou interromper o compartilhamento. 
O botão de compartilhamento 
está disponível na cor branca, 
uma alternativa à cor roxa, para 
combinar com a sua sala. 
Requisitos do sistema
Logitech Scribe
Dimensões do produto
Altura: 12,7 mm
Diâmetro: 71,8 mm
Peso: 108 g
Especificações técnicas
Energia: 2 baterias CR2032
Suporte com adesivo
O suporte para o botão de 
compartilhamento pode variar de 
acordo com o provedor de serviços 
de videoconferência. Consulte 
www.logitech.com/support/
scribe-compatibility para obter as 
informações mais recentes.
Interfaces
Bluetooth® Low Energy (de baixo 
consumo de energia)
Conteúdo da embalagem
Botão branco de compartilhamento
Documentação
Garantia
Garantia de hardware limitada de 
2 anos
Código do produto
952-000102
Informações sobre o produto
www.logitech.com/scribe-
sharebutton-white

Para obter peças de reposição da Scribe, acesse suporte. 

POLARIZADOR

Para salas com muita iluminação,  
o polarizador para a Logitech Scribe 
reduz o brilho e os reflexos que 
a Scribe pode captar do quadro 
branco. O polarizador é opcional 
e pode ser facilmente fixado à 
lente da câmera Scribe para que 
todos possam ver o quadro branco 
claramente em qualquer ambiente.

Requisitos do sistema
Logitech Scribe

Dimensões do produto
Altura: 93 mm
Diâmetro superior: 77,6 mm
Diâmetro inferior: 71,3 mm
Peso: 70 g

Meio ambiente
Temperatura de armazenamento: 
-30 a 60 °C

Conteúdo da embalagem
Polarizador
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 
2 anos

Código do produto
952-000116

Informações sobre o produto
www.logitech.com/scribe-polarizer

SUPORTE PARA VIDRO DA 
SCRIBE

Fixe com segurança a câmera de 
quadro branco Logitech Scribe em 
superfícies de vidro e compartilhe 
facilmente anotações e desenhos 
em reuniões por vídeo.

Requisitos do sistema
Logitech Scribe

Dimensões do produto
Altura: 114 mm
Largura: 114 mm
Profundidade: 14 mm

Conteúdo da embalagem
Suporte
Documentação (Guia de 
configuração rápida, ID da 
interface)

Garantia
Garantia de hardware limitada de 
2 anos

Código do produto
952-000120

Informações sobre o produto
www.logitech.com/scribe-glass-
mount

TRAVA DE SEGURANÇA DA 
SCRIBE

A trava de segurança da Scribe 
aumenta o nível de segurança na 
instalação da Logitech Scribe. Basta 
conectar a trava ao suporte na 
estrutura da Scribe para que o seu 
dispositivo permaneça seguro no 
local.

Requisitos do sistema
Logitech Scribe

Dimensões do produto
Altura: 5,72 mm
Comprimento: 26 mm
Largura: 13,5 mm

Conteúdo da embalagem
Trava de segurança
Chave Tork

Garantia
Garantia de hardware limitada de 
2 anos

Código do produto
952-000150

Informações sobre o produto
www.logitech.com/scribe-secure-
latch
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