
Endelig en fleksibel samarbeidsløsning som 
forbedrer produktiviteten og kommunika-
sjonen. Samtidig får du en virkelig fantas-
tisk videokonferanseopplevelse. Logitech® 
GROUP Kit med Intel® NUC videokonfe-
ransesystem – konfigurert og godkjent for 
ytelse og kompatibilitet – inneholder én 
Logitech GROUP, Wireless Touch Keyboard 
K400 Plus, Intel® NUC, Intel Unite™ og 
Iluminari Quicklaunch SE.

Du trenger ikke lenger å lure på hvilke kom-
ponenter som fungerer sammen. Denne 
ferdigkonfigurerte samarbeidspakken gir 
fyldige og vakre HD-videokonferanser som 
fungerer med alle typer videokonferan-
se-programvare eller skytjenester, inkludert 
de du allerede bruker.

Det er ingen grunn til å kaste bort dyrbar 
tid på å prøve å få ting til å virke. Bare gå 
inn i rommet og start møtet med en gang.

Illuminari Quicklaunch SE-grensesnittet 
sørger for en enkel, pålitelig og velkjent 
opplevelse hver eneste gang, og den er lett 
å tilpasse for å møte behovene til forskjel-
lige team. Mini-PC-en Intel NUC med Intel 
Unite har høy ytelse og leverer robuste 
samarbeids- og deleopplevelser under møte 
etter møte.

Velkommen til en helt ny æra med video-
konferansefleksibilitet  og enkelhet i bruk 
med Logitech Group Kit med Intel ®NUC.

Logitech GROUP Kit
med Intel® NUC

EN FAMILIE SOM  
FUNGERER SAMMEN.
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Trådløst tastatur med innebygd pekeplate

Rekkevidde på 10 meter

Møteromsvennlig tastatur

TILGJENGELIG I EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKAUNIVERSELL KOMPATIBILITET

Fungerer med alle PC-baserte UC- og 
videokonferanseapplikasjoner1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og 
Zoom.

Les mer på:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har 
spørsmål, kan du kontakte en forhandler 
etter eget valg.

Logitech GROUP Kit

Konfigurert og godkjent for ytelse og 
pålitelighet 
Du trenger ikke lenger å lure på hvilke 
komponenter som passer best sammen 
for å skape en førsteklasses og pålitelig 
gruppemøteopplevelse.

Enkelt-innkjøp 
I én enkelt pakke får du en videokonferansepakke 
som inneholder en Intel® NUC, Intel Unite, 
Logitech GROUP , og Logitech trådløst tastatur. 
Denne pakken kan du enkelt kjøpe via den 
forhandleren du har valgt.

Skalerbar og rimelig 
Distribuer video i alle møterom til en brøkdel av 
hva det koster for oppgradering av gjeldende 
videokonferanseløsning og unngå unødvendige 
vedlikeholdsbehovskostnader.

LOGITECH GROUP

SYSTEMKOMPONENTER PRODUKTSPESIFIKASJONER (MAVERICK)

INTEL NUC MED INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Høyttalertelefon med full-duplex og opptak fra 
alle retninger 
Hør og bli hørt med virkelighetstro lyd som er skarp, 
klar og meget tydelig. Rekkevidde for lyd 6 m i  
diameter rundt høyttalertelefonen.

Høykvalitets HD-video med 30 bilder per sekund 
Du får naturtro video i full HD til konferansesamta-
ler. Nå er det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler 
og bevegelser klart og tydelig.

90° synsfelt med mekanisk panorering og vipping 
Med den enormt brede visningsvinkelen og de 
silkemyke kontrollene for panorering og vipping er 
det enkelt å se alle som er i rommet.

Valgfrie utvidelsesmikrofoner 
Utvid rekkevidden for lyden til 8,5 m med valgfrie 
konferansemikrofoner.

Intel NUC Kit NUC5i5MYHE

8 GB DDR3L RAM

Intel Trådløst dobbeltbånd-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Mini display port til HDMI-adapter

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Intel Unite software

SAP No: 3920230

Manuf Part No: NUC/GRO/NDX/1

IST Engl: Logitech Kit Group inc NUC i5+K400 NDX

EAN: 3920230000007

Høy ytelse under alle typer bruk 
5.-generasjons Intel Core i5-5300U vPro-prosessor.

Ultra-kompakt størrelse som passer nesten 
overalt 
11,50 cm x 11,09 x 4,82 cm tar liten plass.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
hjelper deg med å administrere enheter, apper og 
identiteter slik at disse kan skaleres opp eller ned i 
forhold til behovene hos bedriften din. 

Med Intel Unite 
Software får du sikre og tilkoblede møteområder,  
enten kollegaene sitter ned rundt bordet eller på 
den andre siden av kloden. Intel Unite gjør det mulig å 
dele trådløst innhold både fra PC og Mac®-enheter.

En pålitelig og samtidig fleksibel  
videokonferanseopplevelse 
Iluminari Quicklaunch SE leverer et enkelt og pålitelig 
grensesnitt. Det er fullstendig fleksibelt og kan 
tilpasses for å møte dine spesifikke behov for ulike 
arbeidsgrupper. Automatisk tilbakestilling sørger for 
en ren start når som helst med et knappetrykk.

Beskytter mot uønskede endringer  
Lås systemet ditt med kiosk-modus.

«Tilbakestilling av rom»-funksjon  
Avslutt møter sikkert og hold de konfidensielle  
dataene trygge. 

Innebygd kamerakontroll 
Gir deg enkel tilgang til kamerakontroller.


