
POSICIONAMENTO FLEXÍVEL DO 
CONTROLADOR POR TOQUE
Os controladores por toque Logitech Tap e Tap IP oferecem conexão 
em um só toque e uma experiência consistente entre salas de reunião 
por vídeo, para soluções do Google Meet™, Microsoft Teams®, Zoom™ 
e outros serviços de videoconferência. Com os acessórios para 
controladores por toque da Logitech, você pode posicionar o Tap ou 
o Tap IP perto de participantes, por questões de conveniência, para 
adaptá-los a salas de todos os tamanhos e formatos.

Fixe o controlador por toque na superfície com o suporte para mesa ou 
eleve o ângulo de visão do Tap de 14° para 30° para obter uma melhor 
visibilidade em mesas compridas com o suporte com elevação. Em 
salas pequenas, o suporte de parede economiza espaço na mesa. 

Não importa a configuração das suas salas de reunião, o cabeamento 
organizado e seguro permite que você posicione a câmera de 
conferência, o computador e dispositivos da sala de reunião, como o 
Tap, sem restringir tomadas, suportes ou o design da sala e da mesa.

Com várias opções de montagem e 
de cabeamento, você pode integrar 
e fixar os controladores por toque 
Tap ou Tap IP em praticamente 
qualquer sala. Os acessórios 
para controladores por toque 
da Logitech ajudam a manter a 
organização dos cabos e da sala 
de reunião. 
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SUPORTES PARA MESA E COM ELEVAÇÃO ACESSÓRIOS PARA CONTROLADOR POR TOQUE DA LOGITECH

SUPORTE PARA MESA
Compacto com giro: ele preserva a aparência elegante 
do controlador por toque e o ângulo de tela de 14°, além de 
girar 180° para a conveniência do usuário.

Compatível com quase todas as mesas: pode ser 
ajustado em mesas com até 50 mm (2 polegadas) de 
espessura e através de ilhoses de 51 a 89 mm (2 a 3,5 
polegadas) de diâmetro.

Gerenciamento de cabos: compatível com a passagem de 
cabos através do ilhós, mantendo a organização.

Dimensões do produto
Tap com suporte para mesa
(2,4 x 9,6 x 7,0 pol)
61 x 244 x 179 mm

Compatibilidade
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Espessura da mesa: 20 - 50 mm
Diâmetro dos orifícios de mesa 35 - 89 mm

Conteúdo da embalagem
Montagem do Suporte para mesa
Cinta de cabo
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 2 anos

Código do produto
939-001811

Informações do produto
www.logitech.com/tap-table-mount

SUPORTE COM ELEVAÇÃO
Compacto com giro: ele eleva o controlador por toque a 
um ângulo de tela de 30° para oferecer melhor visibilidade 
em salas maiores, além de girar 180° para a conveniência do 
usuário.

Compatível com quase todas as mesas: pode ser 
ajustado em mesas com até 50 mm (2 polegadas) de 
espessura e através de ilhoses de 51 a 89 mm (2 a 3,5 
polegadas) de diâmetro.

Gerenciamento de cabos: compatível com a passagem de 
cabos através do ilhós, mantendo a organização.

Dimensões do produto
Tap com suporte com elevação
(2,4 x 9,6 x 6,9 pol)
102 x 244 x 174 mm

Compatibilidade
Logitech Tap
Logitech Tap IP
Espessura da mesa: 20 - 50 mm
Diâmetro dos orifícios de mesa 35 - 89 mm

Conteúdo da embalagem
Montagem do Suporte com elevação
Cinta de cabo
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 2 anos

Código do produto
952-000080

Informações do produto
www.logitech.com/tap-riser-mount



SUPORTES EM PAREDE E PARA PC

SUPORTE DE PAREDE
Suportes flexíveis para qualquer parede: a construção da 
placa e da presilha não aumentam a espessura, mantendo 
uma aparência elegante. 

Cinta do cabo HDMI: pendure um cabo HDMI para 
obter acesso fácil em implantações que usam aplicativos 
compatíveis com compartilhamento de conteúdo com fio.

Cabeamento embutido na parede: compatível com as 
saídas de cabo traseira e inferior do controlador por toque, 
para que seja possível passar os cabos por dentro ou fora da 
parede.

Dimensões do produto
Tap com suporte em parede
58 x 244 x 179 mm (2,3 x 9,6 x 7,0 pol)
58 x 244 x 179 mm

Compatibilidade
Logitech Tap
Logitech Tap IP

Conteúdo da embalagem
Montagem do suporte em parede (placa e presilha)
Grampo do cabo HDMI
Ferragem para montagem
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 2 anos

Código do produto
939-001817

Informações do produto
www.logitech.com/tap-wall-mount

PC MOUNT
Para salas equipadas com um sistema de computação mini 
PC ou Google Meet, adicione um suporte para PC para fixar 
o computador de maneira segura.

Retenção de cabos: um suporte de retenção de cabos de 
duas peças alivia a tensão e mantém os cabos USB, HDMI, 
de energia e de rede justos e fixos.

Compatível com a maioria dos PCs SFF: o suporte robusto 
em aço é compatível com computadores de formato pequeno 
(SFF), sistema de computação Google Meet, bem como 
placas de montagem com padrão VESA de 75 mm a 100 mm.

Design discreto: inclui o equipamento necessário para fixar 
um PC atrás de uma tela na parede ou sob uma mesa.

Dimensões do produto
Suporte para PC com suporte de retenção de cabos
26 x 164 x 250 mm (1,02 x 6,46 x 9,84 pol)
26 x 164 x 250 mm

Compatibilidade
Computador de fator de forma pequeno (SFF) com
padrão VESA de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm

Conteúdo da embalagem
PC Mount
Placa de montagem VESA
Suporte de retenção de cabos
Ferragem para montagem
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 2 anos

Código do produto
939-001825

Informações do produto
www.logitech.com/pc-mount
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OPÇÕES DE CABEAMENTO

O Logitech Tap inclui um kit Cat5e, que permite usar cabeamento de categoria para ligar e conectar o controlador por 
toque baseado em USB ao sistema da sala de reunião. O Logitech Tap IP usa conexão de rede e requer um cabo de rede 
habilitado para PoE ou um injetor PoE e um cabo de Ethernet (não incluso).

KIT CAT5E (PARA LOGITECH TAP)
Kit com tudo incluído: projetado com todos os componentes e cabeamento necessários para fornecer energia e conectar 
o Logitech Tap a um computador de sala de reunião usando o cabo CAT5e.

Cabeamento de categoria: fornece dados e energia por USB, eliminando a necessidade de uma tomada próxima ao Logitech 
Tap e criando mais opções de posicionamento para o Tap em salas de reuniões.

Menos desorganização: use os 10 metros de cabo incluídos com o Kit Cat5e ou forneça seu próprio cabeamento para 
extensões de até 40 metros. Cat5e permite comprimentos de cabo precisos, reduzindo a desordem sob as mesas.

Compatibilidade
Tipo de cabo: CAT5e ou superior [até 40 m (131,23 pés) de comprimento total]

Conteúdo da embalagem
Receptor Logitech Tap 
Transmissor Dongle
Fonte de alimentação 100-240 v com conjunto de adaptador internacional
Cabo CAT5e de 2,97 m/9,74 pés 
Cabo CAT5e de 7,0 m/22,96 pés 
Documentação

Garantia
Garantia de hardware limitada de 2 anos

Código do produto
952-000019

Informações do produto
www.logitech.com/cat5ekit
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