
CONTROLADOR POR TOQUE DE SALA DE 
REUNIÃO COM CONECTIVIDADE POE
Mais do que um controlador de sala de reunião, o Logitech Tap IP ajuda 
você a obter uma experiência de usuário consistente e perfeita em 
toda a sua implantação de videoconferência.

Este controlador por toque tem a aparência ideal, com uma ampla tela 
de 10,1” e um perfil discreto e elegante. Aproveite a vantagem de sua 
única conexão Power over Ethernet (PoE) e uma variedade de opções 
de montagem para instalar o controlador por toque em qualquer lugar 
da sala. Evite desconexões acidentais graças à retenção de cabos 
integrados e alívio de tensão, e garanta que as salas estejam sempre 
prontas para a próxima reunião por vídeo.

As reuniões começam com 
apenas um toque com o 
Logitech Tap IP, um controlador 
por toque conectado à rede 
para as Logitech Rooms 
Solutions. Com gerenciamento 
de cabos organizado e vários 
suportes disponíveis, o Tap IP é 
fácil de instalar e está sempre 
pronto.

FICHA TÉCNICA
LOGITECH TAP IP



RECURSOS DO PRODUTO LOGITECH TAP IP
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1 Conexão em um só toque: comece e 
participe de reuniões com facilidade em 
um só toque.

5 Cabo único PoE: um único cabo para 
energia e dados significa posicionamento 
flexível em qualquer lugar da sala, sem 
se prender ao sistema da sala e sem a 
necessidade de cabos longos.

6 Gerenciamento de cabos organizado: 
o sistema integrado de retenção de 
cabos e alívio de tensão oculta o cabo 
PoE inteiramente dentro de seu gabinete 
e o protege para evitar desconexões 
indesejadas.

7 Várias opções de montagem: coloque 
o Tap IP em praticamente qualquer 
lugar da sala com suportes disponíveis 
de mesa, elevação e parede para um 
posicionamento conveniente perto dos 
participantes da sala.

2 Tela sensível ao toque de 10,1": a tela 
ampla e sensível ao toque resiste às 
impressões digitais para oferecer uma alta 
legibilidade e é vedada para proteger os 
componentes.

3 Sensor de movimento: o sensor 
de movimento integrado permite 
disponibilidade constante quando um 
usuário se aproxima e economiza energia 
quando está ocioso.

4 Elegante e discreto: o ângulo confortável 
de 14º facilita a visualização e mantém a 
presença discreta na sala.
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Eleve o ângulo de 
visualização com 
o Suporte com 
elevação do Tap.

Fixe o controlador de forma 
plana e segura no lugar 
com o Suporte para mesa 
do Tap.

Libere espaço na mesa 
com o Suporte de 

parede do Tap.

FÁCIL DE USAR FÁCIL DE CONFIGURAR



ROOM SOLUTIONS PARA O SEU LOCAL DE TRABALHO LOGITECH TAP IP

ESCOLHA SUA PLATAFORMA

REUNIÕES POR VÍDEO PARA QUALQUER SALA

O Tap IP pode ser configurado com os principais serviços de videoconferência para oferecer uma experiência de reunião 
consistente e perfeita em toda a sua implantação.

Transforme facilmente as salas de reunião em espaços de videocolaboração com o Tap IP e as Logitech Rooms Solutions. 
Comece com soluções pré-configuradas que incluem barras de vídeo, câmeras de conferência, computadores e outros 
dispositivos e adicione painéis de agendamento, quadros brancos digitais e acessórios para potencializar a colaboração 
eficaz. Para saber mais, acesse logitech.com/room-solutions.

Para salas de praticamente qualquer 
tamanho ou formato
Desde o lado de dentro até fora da sala, as Logitech 
Rooms Solutions funcionam com plataformas de 
parceiros para oferecer uma experiência de reunião 
consistente e perfeita.

Crie suas salas de reunião
As Logitech Rooms Solutions incluem 
tudo de que você precisa para criar e 
personalizar salas de reunião por vídeo.
Apresentamos o Tap Scheduler, o Tap IP, a 
RoomMate, a Scribe e nossas barras de vídeo Rally 
e ConferenceCams.

http://logitech.com/room-solutions
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Dispositivo:
Altura x largura x profundidade totais
2,21 x 9,69 x 6,74 pol
56,1 x 246,2 x 171,3 mm
1,0 kg

Tela sensível ao toque
Tela de 10,1” 
Ângulo de exibição: 14°
Ângulo de visão: 85° (cima/baixo/esquerda/direita)
Resolução: 1280 x 800
Tipo de tela: ISP (In-Plane Switching)

Painel de LCD com retroiluminação de LED
Capacitiva, 10 pontos multi-touch
Brilho: 400 nits
Contraste: 1000:1
Revestimento contra impressões digitais: 
Revestimento oleofóbico

ENERGIA E PORTAS INTERFACES CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Power over Ethernet (PoE), dispositivo IEEE 
802.3af Tipo 1, Classe 3 
Ethernet: 10/100 mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0

Sistema de retenção interna e alívio de tensão dos 
cabos
Caixa de som ultrassonoro integrado
Sensor de movimento PIR integrado 
Acelerômetro integrado 
Sensor de luz ambiente integrado
100mm x 100mm VESA FDMI

Controlador por toque Tap IP
Parafusos de suporte VESA (4)
Pano de microfibra
Documentação

COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES MEIO AMBIENTE ACESSÓRIOS OPCIONAIS

O Logitech Tap IP é certificado ou compatível 
como controlador por toque para serviços de 
videoconferência, incluindo:
   Microsoft Teams para Android
   Zoom Rooms (todos)
   RingCentral Rooms™
Consulte www.logitech.com/support/tap-
compatibility para obter as informações mais 
recentes sobre compatibilidade e certificação

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

Suporte para mesa
Suporte com elevação
Suporte de parede

SEGURANÇA GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

Criptografia completa de disco: AES-128
Criptografia de dados: Teclas simétricas, PKI
Identificação do dispositivo: Protegido por 
atestado de dispositivo
Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP
Segurança do dispositivo: Trava Kensington

Monitore e gerencie com as plataformas de 
gerenciamento remoto do Logitech Sync, 
Centro de administração do Microsoft Teams 
e Zoom Device Management

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Logitech Tap IP na cor grafite 
952-000085
Logitech Tap IP na cor branca 
952-000088

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

