
Lopultakin joustava yhteistyöratkaisu,  
jonka avulla voit lisätä tuottavuutta, 
vahvistaa henkilökohtaisia kontakteja ja 
nauttia ensiluokkaisista videoneuvotteluis-
ta. Suorituskyvyltään ja yhteensopivuudel-
taan optimoitu, Logitech® GROUP -paketin 
ja Intel® NUC -tekniikan yhdistävä video-
neuvottelujärjestelmä sisältää seuraavat 
tuotteet: Logitech GROUP, Wireless Touch 
Keyboard K400 Plus, Intel® NUC, Intel Uni-
te™ ja Iluminari Quicklaunch SE.

Sinun ei enää tarvitse arvailla, mitkä osat 
toimivat yhdessä. Valmiiksi määritetty 
yhteistyöpaketti mahdollistaa monipuoliset 
ja laadukkaat teräväpiirtovideoneuvot-
telut. Se on yhteensopiva minkä tahansa 
videoneuvotteluohjelmiston tai -pilvipal-
velun kanssa – myös sen, jota olet tottunut 
käyttämään.

Sinun ei enää tarvitse hukata kallisarvoista 
aikaasi siihen, että yrität saada laitteet 
toimimaan – astu vain huoneeseen ja aloita 
kokous käden käänteessä.

Illuminari Quicklaunch SE -käyttöliittymän 
avulla videoneuvottelukokemus on kerras-
ta toiseen yksinkertainen, tasalaatuinen 
ja tuttu, ja se on helppo mukauttaa eri 
tiimien tarpeiden mukaan. Pienikokoinen 
Intel NUC -laite ja Intel Unite -ohjelmisto 
takaavat vakaat yhteistyö- ja jakamistoi-
minnot joka neuvottelussa.

Tervetuloa uuteen joustavien ja vaivat-
tomien videoneuvottelujen aikakauteen, 
jonka tarjoavat Logitech GROUP -paketti 
ja Intel® NUC.

Logitech GROUP -paketti
ja Intel® NUC
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Langaton näppäimistö, jossa kiinteä 
kosketusalusta

10 metrin (33 jalan) toiminta-alue

Neuvotteluhuonekäyttöön soveltuva näppäimistö

SAATAVILLA EMEA-ALUEELLALAAJA YHTEENSOPIVUUS

Toimii kaikkien PC-yhteensopivien UC- ja 
videoneuvottelusovellusten kanssa1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo ja 
Zoom.

Lisätietoja on osoitteessa  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää 
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi 
jälleenmyyjään.

Logitech GROUP -paketti

Esimääritettyä ja toimivaksi todettua  
suorituskykyä ja luotettavuutta 
Sinun ei enää tarvitse arvailla, mitkä osat 
toimivat yhdessä, jotta saat ensiluokkaisen ja 
yhdenmukaisen ryhmätapaamiskokemuksen 
teräväpiirtotarkkuudella.

Helppo hankkia 
Saat yhdessä paketissa koko videoneuvottelurat-
kaisun, joka sisältää Intel® NUC -laitteen, Intel 
Unite -ohjelman, Logitech GROUP -ratkaisun ja 
Logitechin langattoman näppäimistön. Paketti 
on helppo ostaa haluamaltasi kanavakumppa-
nilta.

Skaalattava ja edullinen 
Voit ottaa videon käyttöön joka neuvotteluhuo-
neessa murto-osalla nykyisen videoneuvottelu-
järjestelmän päivittämisen hinnasta ja välttää 
turhat ylläpitokustannukset.

LOGITECH GROUP

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT TUOTETIEDOT (MAVERICK)

INTEL NUC JA INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Täyskaksisuuntaiset, suuntauksettomat kaiutin-
puhelimet 
Kuule ja tule kuulluksi todentuntuisella äänellä, joka on 
terävä, selkeä ja erittäin ymmärrettävä. Äänen toimin-
tasäde on 6 m / 20 jalkaa kaiutinpuhelimen ympärillä.

Laadukas teräväpiirtovideo taajuudella 30 kuvaa 
sekunnissa 
Tuo elävän täyden teräväpiirtovideon kokoussalei-
hin, jolloin ilmeet, sanaton viestintä ja eleet näkyvät 
selvästi.

90 asteen kuva-ala sekä panorointi ja kallistus 
Laaja kuva-ala ja tyynen tasainen panoroin-
nin ja kallistuksen ohjaus edistävät yhteistyötä 
takaamalla, että jokainen huoneessa olija näkyy 
helposti.

Lisävarusteena saatavat laajennusmikrofonit 
Valinnaisilla mikrofoneilla voit laajentaa äänen 
toimintasädettä 8,5 metriin / 28 jalkaan.

Intel NUC -sarja NUC 5i5MYHE

8 Gt:n DDR3L RAM

Kaksikaistainen Intel Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 Gt)

Mini DisplayPort – HDMI -sovitin

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Intel Unite -ohjelmisto

Korkea laatu joka käytössä 
Viidennen sukupolven Intel Core i5-5300U vPro 
-suoritin.

Hyvin pienikokoinen laite sopii lähes joka paik-
kaan 
11,5 × 11,1 × 4,8 cm:n (4,53 × 4,37 × 1,9 tuuman) 
jalanjälki.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
Auttaa hallitsemaan laitteita, sovelluksia ja identi-
teettejä tavalla, joka skaalautuu yrityksen tarpeiden 
mukaan. 

Intel Unite 
Ohjelmiston avulla neuvottelutilat ovat turvallisia ja 
yhteydet toimivat – istuivatpa neuvottelukumppani-
si saman pöydän ääressä tai toisella puolen maailmaa. 
Intel Unite mahdollistaa sisällön jakamisen langatto-
masti sekä PC- että Mac®-tietokoneilta.

Tasalaatuinen mutta joustava videoneuvottelu-
kokemus 
Iluminari Quicklaunch SE tarjoaa yksinkertaisen ja 
luotettavan käyttöliittymän. Ratkaisu on täysin 
joustava, ja se voidaan mukauttaa eri työryhmien 
tarpeiden mukaan. Automaattinen palautus mahdol-
listaa alkamisen puhtaalta pöydältä koska tahansa 
napin painalluksella.

Suojaus ei-toivotuilta muutoksilta  
Itsenäisen esityksen tilan avulla voit lukita järjestel-
män.

Huoneen palautustoiminto  
Voit lopettaa neuvottelut turvallisesti ja suojata 
luottamukselliset tietosi. 

Integroidut kameraohjaimet 
Kameran ohjaimet ovat helposti käytettävissä.
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