
CÂMERA DE QUADRO BRANCO PARA SALAS 
DE AULA COM ENSINO HÍBRIDO
A Logitech Scribe permite que os educadores tragam o conhecido 
quadro branco para as salas de aula com vídeo, incentivando 
os alunos remotos a participarem ativamente de exercícios de 
aprendizagem com seus professores e colegas. Com IA integrada 
e uma lente personalizada, a Scribe transmite o conteúdo do quadro 
branco para salas de aula com vídeo com nitidez excepcional. Agora, 
todos os alunos podem estar no melhor lugar da sala de aula.

Com um design simples de montagem na parede e gerenciamento 
de cabos elaborado, a Scribe é instalada de maneira elegante e sem 
atrapalhar as instruções das aulas. Além da câmera de conteúdo para 
quadro branco, a Scribe inclui componentes de montagem, fonte de 
alimentação, cabos de categoria e um botão de compartilhamento 
sem fio,para implementação em escala. 

Compartilhe facilmente quadros 
brancos em videoconferências 
com a Logitech Scribe, uma 
câmera de quadro branco 
com IA para Microsoft Teams®, 
ZoomTM e outros serviços 
de videoconferência líderes 
de mercado.
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CRIADA PARA SALAS DE AULA COM ENSINO HÍBRIDO LOGITECH SCRIBE

A solução ideal de ensino híbrido ajuda os alunos a verem, ouvirem e entenderem o professor. Agora com a Scribe, os 
estudantes podem interagir também com os quadros brancos da sala. 

INCENTIVE A EQUIDADE EDUCACIONAL

INTEGRAÇÃO APRIMORADA COM TEAMS ROOMS E ZOOM ROOMSTM

Botão de compartilhamento
O botão de compartilhamento sem fio da Scribe facilita e 
agiliza o compartilhamento de quadros brancos em salas 
de aula com vídeo baseado em sistemas.* 

Funciona com qualquer quadro branco
Pode ser usada em todas as superfícies de quadros brancos, 
capturando até 1,82 m de largura por 1,21 m de altura, 
e com todos os tipos de marcadores com apagador. 

Plug and play pronto para uso
A Scribe oferece a versatilidade de se conectar a qualquer 
computador ou laptop como uma câmera USB. 

Controles centralizados na sala de aula
Os educadores também podem iniciar o 
compartilhamento com um controlador por toque de sala 
de aula, como o Logitech Tap.

*  O suporte ao 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.

http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility


RECURSOS E BENEFÍCIOS LOGITECH SCRIBE

VISUALIZAÇÃO PERFEITA, SEJA REMOTO OU PRESENCIAL

DESEMPENHO OTIMIZADO COM IA

INSTALAÇÃO FÁCIL E ORGANIZADA

Remoção do apresentador
A IA integrada da Scribe fornece um 
efeito de transparência, permitindo que 
os alunos vejam “através” do professor 
para ter uma visualização desobstruída 
do quadro branco.

Aprimoramento de conteúdo
A Scribe aprimora automaticamente 
a cor e o contraste dos marcadores de 
quadro branco, tornando o texto e os 
desenhos mais fáceis de ler.

Detecção de notas adesivas
A Scribe usa segmentação de imagens 
para reconhecer e exibir outras formas 
de conteúdo, como notas adesivas. 

Suporte de parede
Instale a Scribe com segurança em 
paredes das mais variadas texturas 
com o kit de instalação incluso.

Gerenciamento de cabos
Garanta uma instalação organizada 
e confiável   com retenção de cabos e 
opções para direcionar o cabeamento 
para cima, para baixo ou pela parede.

Cabeamento flexível
Use os 10 metros de cabo de categoria 
incluídos ou forneça o seu próprio para 
se ajustar ao tamanho e formato da 
sua sala de aula.
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REQUISITOS DE SISTEMA COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quadro branco
Dimensões máximas (altura x largura)
1,2 x 2 m
4 x 6 pés

Cabeamento fornecido pelo cliente
Tipo de cabo: Cat5e ou superior  
(até 35 metros de comprimento total)

Compatível com praticamente todos os 
aplicativos de videoconferência como uma 
câmera com conexão USB.

Integração com o Microsoft Teams Rooms no 
Windows® (certificação pendente) e Zoom 
Rooms (Windows ou macOS®) como uma 
câmera de conteúdo para quadro branco. 
Consulte www.logitech.com/support/
scribe-compatibility para saber mais sobre 
as certificações pendentes e concedidas e 
atualizações de compatibilidade.

Câmera
Botão de compartilhamento
Transmissor Dongle
Fonte de alimentação 100-240 v com conjunto 
de adaptador internacional
2 cabos Cat5e de 5 m
2 clipes para cabos
Kit de instalação da câmera
Documentação

CÂMERA BOTÃO DE COMPARTILHAMENTO ENERGIA E CABOS

Resolução de saída: 1080p em 15 fps
IA integrada: Transmissão de imagens 
aprimoradas por IA para videoconferências

Energia: 2 baterias CR2032
Suporte com adesivo
O suporte ao 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.

Fonte de alimentação: Fonte de alimentação 
de alternação automática de 100-240 v com 
adaptador internacional
Tipo de cabo: Cat5e SF/UTP AWG26 ou 
superior

MEIO AMBIENTE INTERFACES GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

Temperatura operacional: 0 a 40°C
Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C
Umidade: 10 a 95%

Câmera: Porta para cabo de categoria
Botão de compartilhamento: Bluetooth® de 
baixa energia:

Logitech Sync

GARANTIA ESTENDIDA CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Garanta o desempenho ideal do seu hardware de sala de aula Logitech 
por um total de três anos com a garantia estendida para a Logitech 
Scribe, que adiciona um ano a mais à garantia limitada padrão de 
hardware de dois anos.
Contate seu revendedor para obter disponibilidade.

Garantia de hardware limitada padrão de dois anos incluída

Logitech Scribe:
960-001332

Garantia estendida para a Logitech Scribe:
994-000147

DIMENSÕES DO PRODUTO

Câmera
Altura x largura x 
profundidade totais: 
149 x 119 x 593 mm
5,9 x 4,7 x 23,4 pol
1,1 kg

Botão de compartilhamento
Altura: 12,7 mm
Diâmetro: 71,8 mm
108 g

Fonte de alimentação
Altura x largura x 
profundidade totais: 
91 x 60 x 36 mm
3,6 x 2,4 x 1,4 pol

Transmissor Dongle
Altura x largura x profundidade 
totais: 
23 x 31 x 84 mm
0,9 x 1,2 x 3,3 pol
Comprimento do cabo: 500 mm

Cabos inclusos (2 cabos)
Comprimento: 5 m

http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility
http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility
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