
DAHA IYI  
TOPLANTILAR YAPIN.

Logitech® Tap dokunmatik kontrol paneli, 
USB aracılığıyla tüm bilgisayarlara 
bağlanarak takım çalışması, oda 
otomasyonu, çevre denetimi ve dijital 
ekran uygulamaları için yeni olanaklar 
sağlar. Karmaşık entegrasyon ve kurulum 
gerektiren AV kontrol birimlerinin aksine 
Logitech Tap, ilave ekran olarak tak-çalıştır 
bağlantı sunar.

Böylece, İş akışlarını kolaylaştırmak ve 
otomatik görevleri basitleştirmek isteyen 
geliştiriciler ve sistem entegratörleri, 
dokunmatik tabanlı bir kullanıcı arayüzü 
tasarlayabilirler.

10.1" capcanlı dokunmatik ekrana, ince 
profilli korumaya ve birden çok montaj 
aksesuarına sahip Logitech Tap, farklı 
boyutlara ve oturma düzenlerine sahip 
odalar için şık bir görünüm ve farkli 
konumlandırma seçenekleri sunar.

Logitech Tap; Google®, Microsoft® ve 
Zoom'un video konferans odası çözümleri 
için ideal kontrol panelidir. Google 
Hangouts Meet, Microsoft Teams, Skype 
Room Systems ve Zoom için hazırlanmış 
Logitech oda çözümleri hakkında daha 
fazla bilgi almak için lütfen www.logitech/
Tap’i ziyaret edin.

Logitech Tap



ÖZELLIKLER & FAYDALAR

1   10.1" dokunmatik ekran: Geniş ve hassas dokunmatik ekran, 
okunabilirliği artırmak için, yansımalara ve parmak izlerine engel 
olur.

2   Sessiz koruma: Bağlantılar, kablolar ve tutma mekanizmaları için 
alan yaratan şık ve fansız tasarım; okumayı koylaştırmak için için 
14°'lik rahat bir açı sağlar.

3   Her zaman kullanıma hazır: Yerleşik hareket algılayıcı, boştayken 
güçten tasarruf eder, biri yaklaştığında ise açılır.

4   Kulaklık Girişi: Ana bilgisayarın kablolu ses yeteneklerini masa 
üstüne taşır ve kişisel görüşmeler ve işitme güçlüğü çeken kişiler için 
idealdir.

5   Çift kablo çıkışı: Çıkarılabilir alt ve arka çıkışlara sahip sağlam bir 
metal kapak kabloları düzenli ve sağlam tutar.

6   Bütünleşik kablo tutucu: Bağlantıları sıkı tutmak amacıyla Tap, 
kapağının altında gizlenmiş gerilim azaltma ve kablo tutma sisteme 
sahiptir. 

7   USB aksesuar girişi: USB speakerphone gibi bir aksesuarı ya da 
ekran klonlamaya izin veren uygulamalar için ikinci bir Tap bağlayın.

8   Birden fazla montaj seçeneği: Bütünleşik 100 mm VESA örüntüsü, 
binlerce farklı bağlantı aparatları ve aksesuarları ile uyumludur. 
Opsiyonel masa üstüne konumlandırma, masaüstü yükseltici ve 
duvara asma seçenekleri daha fazla esneklik sağlar.

9   Içerik paylaşımı için HDMI girişi: Google Hangouts Meet 
donanımı, Microsoft Teams Rooms ve Zoom Rooms ile kullanılırken 
kablolu içerik paylaşımı yapabilirsiniz. 

10   Hırsızlığa karşı koruma: Tap'in biri altta diğeri arkada iki 
Kensington kilit yuvasından birine bir güvenlik kablosu bağlayarak 
Tap'i güvenle yerine tutun.

11   Duvar içi sınıfı kablolama: Ürünle birlikte gelen ve Plenum sınıfına 
uygun ve Eca sertifikasına sahip 10 m (32,8 ft)’lik Logitech Strong 
USB kablosu, asılmalara karşı dayanıklıdır.
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Üstün kullanıcı deneyimi sunan özelliklerle donatılmış Logitech Tap, işyerinde güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir dizi 
montaj aparatı ve kablolama seçeneği sayesinde, herhangi bir mimari düzene sahip toplantı alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.

Tap
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MONTAJ SEÇENEKLERI

LOGITECH STRONG USB KABLOSU

MASA MONTAJ APARATI

DUVARA ASMA APARATI

YÜKSELTICI

100 mm VESA

Farklı oturma düzenlerini ve oda büyüklüklerini destekleyen bağlantı aparatları ve duvarın içine gömülebilen kablosu sayesinde 
Logitech Tap, her toplantı odasında aynı kullanıcı deneyimini elde etmenizi sağlar. Tap'i kolayca sabitleyin, kablo kanalını optimize 
edin ve Tap Masa Bağlantısı ile 180° dönüş olanağı ekleyin. Büyük odalarda, daha iyi görebilmek için Tap Yükseltici Bağlantısı, ekranı 
30° kadar yükseltir. Tap Duvar Bağlantısı, küçük toplantı odalarındaki değerli alandan tasarruf etmenizi sağlar. Bütünleşik 100 mm 
VESA örüntüsü, binlerce farklı bağlantı aparatlarını ve aksesuarları destekler.

Yenilikçi Logitech Strong USB kablosu, USB'nin tak ve çalıştır 
kolaylığını,  asılmalara karşı dayanıklılık ve, duvar içi sınıfı 
kablolama özellikleri ile birleştirir. 10 metre uzunluğa sahip 
Logitech Strong USB kablosu, en uzun USB kablolardan iki 
kat daha uzundur. Logitech Strong USB aramid takviyeli, 
plenum sınıfına uygun ve Eca sertifikalı olduğundan kabloları 
duvarın içine, tavanın üstüne ya da standart ¾" kanalın içine 
gizleyebilirsiniz.

Daha büyük odalar ve daha uzun mesafeler için 25m’lik 
versiyonu da mevcuttur.

1   Duvar Içi Sınıfı: Kabloları duvarın içinden ve kanaldan 
geçirebilmeniz için plenum sınıfına uygun ve Eca sertifikalı.

2   Sıkı Bağlantı: Kabloları sıkı tutmak için, Tap kablo toplama 
sistemi ile çalışır

3   Yüksek Dayanıklılık: Asılmalara karşı yüksek dayanıklılık 
için aramid takviyesi 
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LOGITECH TAP TEKNIK ÖZELLIKLER

ÜRÜN BOYUTLARI

Toplam Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
58 x 244 x 179 mm 
2,3 x 9,6 x 7,0 inç
1,25 kg (2,75 lbs)

DOKUNMATiK EKRAN

14º görüş açısına sahip 10.1” diagonal ekran
Oleophobic ve parmak izi bırakmayan kaplama
1280 x 800 çözünürlük

SISTEM GEREKLILIKLERI

Windows® 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0, or 3.1 Type A port

ISTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Masa Bağlantısı
Yükseltici Bağlantı
Duvar Bağlantısı
PC Bağlantısı
Logitech Strong USB kablosu: Ürünle birlikte
gelen 10 m kablo (25 m kablo opsiyoneldir)

GiRiŞLER VE ARAYÜZLER

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (to PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A  
(Aksesuar bağlantısı için)
HDMI girişi (icerik paylaşımı için)
3.5mm/1/8" 4 kutuplu kulaklık jakı
Bütünleşik ultrasonik hoparlör
Bütünleşik PIR hareket sensörü
100 mm x 100 mm VESA FDMI  
(Flat Display Mounting Interface)
Kensington kilidi girişleri (2)

UYUMLULUK VE SERTIFIKALAR

Logitech Tap, şu video konferans odası 
çözümleri için sertifikalandırılmıştır:
 Google Hangouts Meet
  Microsoft Teams Room ve Skype Room 

Systems (SRS)
 Zoom Rooms
DisplayLink Plug and Display: Tap, destekleyen 
işletim sistemleri (Window 10 ve Chrome OS) 
için, USB yoluyla, ikinci bir ekran olarak çalışır.

KUTUNUN IÇINDEKILER

Tap Dokunmatik Kontrol Paneli
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1 10 m (32,8 ft) 
Kablo 
 Type A (erkek) ila Type C (erkek)
 Aramid takviyeli
 Plenum Sınıfı
 Eca / IEC 60332-1-2 Uyumlu
 ¾" Kanala uyumlu
HDMI 1.4a kablo 2,0 m / 6,5 ft
Bölgesel standartlarla uyumlu güç adaptörü  
(100-240 v) 2,95 m / 9,67 ft
VESA Montaj Vidaları (4)
Mikro Fiber Kumaş
Belgeler

GARANTI

2 yıl sınırlı donanım garantisi

PARÇA NUMARALARI VE UPC

Part #: 939-001796
UPC: 97855147400

Logitech Tap’li Oda Çözümleri

Logitech Tap’in olduğu video konferans odası çözümleri, takvim entegrasyonu, dokun ve katıl, içerik paylaşımı ve daima-hazır kolaylıklarını 
sunmaktadır. Google, Microsoft ve Zoom yazılımları için önceden konfigüre edilmiş Logitech Toplantı Odası Çözümleri, tüm gerekli bileşenleri 
içermektedir: Tap dokunmatik kontrol birimi, mini PC, duvar içi kablo ve Logitech MeetUp ya da Rally konferans kamerası. Daha fazlasi için  
www.logitech.com/tap


