
LOGITECH-RUIMTEOPLOSSINGEN
VOOR MICROSOFT TEAMS MOGELIJK  
GEMAAKT DOOR HP 

KIES VOOR BETERE VERGADERINGEN
Maak vergaderingen gemakkelijker en maak naadloos 
verbinding1 met teams op afstand dankzij Logitech Tap, 
mogelijk gemaakt door de HP Elite Slice G2 – Partner Ready 
met Microsoft Teams Rooms. Door de stressvrije installatie 
en intuïtieve gebruiksbediening is het beheren, beveiligen 
en implementeren van je vergadersysteem eenvoudig.

Geniet van on-demand bellen, flexibele toegang, 
gemakkelijk toevoegen van deelnemers en delen van 
inhoud met één druk op de centrale bediening van Logitech 
Tap.

Het pakket omvat Logitech Tap en de HP Elite Slice G2 – 
Partner Ready met Microsoft Teams Rooms. De camera‘s 
en speakers van Logitech MeetUp of Rally verbeteren je 
vergaderervaring door de heldere audio en video.

DE HP ELITE SLICE G2 – PARTNER READY.
ZELFHERSTELLENDE BEVEILIGING.

JumpStart-ondersteuning
Microsoft Tap-bundels worden geleverd met Logitech 
JumpStart om klanten te helpen hun Microsoft Teams 
Room-systeem te implementeren. 
Gedurende 90 dagen na de aankoopdatum heeft u 
toegang tot configuratie- en ondersteuningsbronnen 
om u te helpen bij de configuratie van systemen, 
software en beveiliging.

1 Internetverbinding vereist en afzonderlijk verkocht. 
2 Beschikbaar bij HP Elite-producten met Intel® 7th Gen-processors.
3 Afzonderlijk verkocht of als optionele functie.
4 Processors en geheugen afhankelijk van Teams-configuratie
5 Multicore is ontworpen om de prestaties van bepaalde softwareproducten te 

verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen profiteren automatisch 
van het gebruik van deze technologie. De prestatie en klokfrequentie 
variëren naargelang de belasting van de toepassing en je hardware- en 
softwareconfiguraties. De nummering, markering en/of naamgeving van Intel is 
geen meting van hogere prestatie.

LOGITECH-RUIMTEOPLOSSINGEN 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR HP

ONDERDEELNR. TAPMSTBASEHP  
INHOUD:
-  Logitech Tap-touchcontroller
-  HP Elite Slice G2 – Partner Ready 
-  Vooraf geconfigureerde voor Microsoft Teams Room4

-  Intel 9th Gen Intel® Core i5-9600T-processor5 

-  Strong-USB-kabel
-   Pc-bevestiging
-  90 dagen JumpStart-ondersteuning

De HP Elite Slice G2 – Partner Ready met Microsoft Teams Rooms met HP 
Sure Start Gen 32 herstelt de BIOS automatisch van malware, rootkits 
of beschadiging om de beveiliging te helpen verhogen, uitvaltijden te 
minimaliseren en inbreuk te voorkomen.

De klep van de poort en het optionele HP-kabelslot met sleutel van 10 mm3 
helpen je systeem in de vergaderruimte te beveiligen en voorkomen dat er 
met je apparaat wordt gemanipuleerd.

  



CONFIGURATIE VOOR KLEINE RUIMTE

LOGITECH ROOM SOLUTIONS
VOOR MICROSOFT TEAMS MOGELIJK GEMAAKT DOOR HP

MEETUP
ONDERDEELNR. 960001101

Meerdere HD-resoluties tot Ultra 4K. 
Dankzij het uiterst brede gezichtsveld 
van 120° is iedereen in de ruimte in 
beeld. Inclusief RF-afstandsbediening 
en gratis afstandsbedieningsapp op 
Google Play en iTunes.

INCLUSIEF:
- Basiskit
- Logitech MeetUp
- Afstandsbediening

RALLY
ONDERDEELNR. 960001217
Professionele videokwaliteit en 
ongeëvenaarde stemhelderheid 
worden gecombineerd met 
de proactieve RightSense™-
technologieën voor slimme 
camerabediening.

INCLUSIEF:
- Basiskit
-  Rally-camera en -speaker
-  Rally-microfoon
-  Rally-displayhub
-  Rally-tafelhub
-  Afstandsbediening
-  Rally-montagekit

RALLY PLUS
ONDERDEELNR. 960001225
Rally Plus voegt een tweede speaker 
en een tweede microfoon toe voor 
uitgebreide ruimte-indelingsopties.

INCLUSIEF:
- Basiskit
-  Rally-camera en 2 speakers
-  2 Rally-microfoons
-  Rally-displayhub
-  Rally-tafelhub
-  Afstandsbediening
-  Rally-montagekit

ACCESSOIRES

MEETUP-TV-BEVESTIGING EN XL-TV-
BEVESTIGING
ONDERDEELNR. 939001498 (939001656 XL)
Bevestigingsoptie voor boven/onder een monitor 
voor MeetUp is compatibel met alle VESA-
patronen

MEETUP-UITBREIDINGSMICROFOON
ONDERDEELNR. 989000405
Biedt een totaal akoestisch bereik van zo'n vier 
meter wanneer de microfoon op MeetUp is 
aangesloten

RALLY-MICROFOON
ONDERDEELNR. 989000430
Akoestisch bereik van ca. 4,5 meter per microfoon  
Uitbreidbaar door maximaal 7 microfoons aan te 
sluiten

RALLY-SPEAKER
ONDERDEELNR. 960001230
Tweede speaker voor Logitech Rally

MICROFOONHUB
ONDERDEELNR. 939001647
Biedt flexibele microfoonplaatsing voor een 
opgeruimd resultaat in elke vergaderruimte

RALLY-MONTAGEKIT
ONDERDEELNR. 939001644
Volledige montagekit voor Rally en Rally Plus

MICROFOONBEVESTIGING VOOR RALLY
ONDERDEELNR. 952000002
Tafelbevestiging voor Rally-microfoon
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+

+

CONFIGURATIE VOOR  
MIDDELGROTE RUIMTE

CONFIGURATIE VOOR GROTE RUIMTE

Ga voor meer informatie naar www.logitech.com/hp
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