TAP ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ
ΣΥΣΚΈΨΕΙΣ.

Logitech Tap
Το χειριστήριο με οθόνη αφής Logitech ®
Tap συνδέεται σε οποιονδήποτε υπολογιστή
μέσω USB και προσφέρει νέες δυνατότητες
σε διάφορες εφαρμογές όπως είναι η ομαδική
συνεργασία, ο αυτοματισμός αιθουσών, ο
έλεγχος του περιβάλλοντος και οι ψηφιακές
ταμπέλες. Σε αντίθεση με τα χειριστήρια AV που
απαιτούν περίπλοκες διαδικασίες ενσωμάτωσης
και εγκατάστασης, το Logitech Tap προσφέρει
άμεση συνδεσιμότητα ως πρόσθετη οθόνη.

Οι προγραμματιστές και οι υπεύθυνοι
ολοκλήρωσης συστημάτων μπορούν στη
συνέχεια να σχεδιάσουν ένα περιβάλλον χρήστη
που βασίζεται στην αφή, για να απλοποιήσουν
τις ροές εργασιών και να αυτοματοποιήσουν
εργασίες.
Με ευκρινή οθόνη αφής 10,1", περίβλημα
χαμηλού προφίλ και πολλά αξεσουάρ στήριξης,
το Logitech Tap διαθέτει εντυπωσιακή εμφάνιση
και προσφέρει βολικές επιλογές τοποθέτησης
που υποστηρίζουν πολλές αίθουσες με
διαφορετικά μεγέθη και διατάξεις.

Το Logitech Tap είναι το ιδανικό χειριστήριο
για τις λύσεις που προσφέρουν οι Google ®,
Microsoft ® και Zoom για τις αίθουσες
τηλεδιάσκεψης. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαμορφωμένες λύσεις
αιθουσών για τα Hangouts™ Meet, Microsoft
Teams Rooms, Skype ® Room Systems και Zoom
Rooms, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.logitech.com/Tap.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
Το Logitech Tap έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξιόπιστη απόδοση στο χώρο εργασίας, με προσεκτικά σχεδιασμένες δυνατότητες που παρέχουν μια
καταπληκτική εμπειρία χρήστη. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ στήριξης και η επιλογή για δρομολόγηση των καλωδίων από το πίσω ή από το κάτω μέρος,
σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το Tap σε όλους σχεδόν τους εσωτερικούς χώρους συσκέψεων.

1 	
Οθόνη αφής 10,1": Η μεγάλη οθόνη αφής υψηλής απόκρισης διαθέτει
προστασία ενάντια στις δαχτυλιές και τις αντανακλάσεις για να είναι το
περιεχόμενο ευανάγνωστο και η λειτουργία της εύκολη.
2
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Αθόρυβο περίβλημα: Η κομψή σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα προσφέρει μια
βολική γωνία 14° για εύκολη ανάγνωση κατά τη δημιουργία χώρου για τις
συνδέσεις, τα καλώδια και τους μηχανισμούς συγκράτησης.
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Πάντα έτοιμο για χρήση: Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης
εξοικονομεί ενέργεια κατά την κατάσταση αναμονής και ενεργοποιεί το
σύστημα όταν πλησιάζει κάποιο άτομο.
3
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Υποδοχή ακουστικών: Επεκτείνει την ενσύρματη σύνδεση ήχου του
κεντρικού υπολογιστή στην επιτραπέζια συσκευή, δυνατότητα ιδανική για
ιδιωτικές συζητήσεις αλλά και για χρήστες με προβλήματα ακοής.

Tap

5 	
Δύο έξοδοι καλωδίων: Το σταθερό μεταλλικό κάλυμμα, το οποίο διαθέτει
αφαιρούμενο τμήμα στο κάτω μέρος και εξόδους στο πίσω μέρος, διατηρεί
τα καλώδια τακτοποιημένα και ασφαλή.
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Ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης καλωδίων: Για να διατηρεί
σφιχτές τις συνδέσεις, το Tap διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
προστασίας από τσακίσματα και διευθέτησης των καλωδίων, το οποίο είναι
κρυμμένο στο εσωτερικό του περιβλήματος.
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Θύρα USB για αξεσουάρ: Συνδέστε ένα αξεσουάρ, όπως μια συσκευή
ανοιχτής συνομιλίας USB ή συνδέστε ένα δεύτερο Tap για εφαρμογές που
υποστηρίζουν την αναπαραγωγή οθόνης1.

8 	
Πολλές επιλογές στήριξης: Το ενσωματωμένο μοτίβο VESA 100 mm είναι
συμβατό με χιλιάδες βάσεις στήριξης και αξεσουάρ τρίτων. Οι προαιρετικές
επιτραπέζιες βάσεις, οι βάσεις ανύψωσης και οι επιτοίχιες βάσεις στήριξης
προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.
6
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Είσοδος HDMI για κοινή χρήση περιεχομένου: Παρέχει άμεση κοινή
χρήση περιεχομένου μέσω ενσύρματης σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται με
εξοπλισμό Google Hangouts Meet, Microsoft Teams Room και Zoom Rooms.
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Προστασία από κλοπή: Διατηρήστε ασφαλές το Tap, συνδέοντας ένα
καλώδιο ασφαλείας σε μία από τις δύο υποδοχές κλειδώματος Kensington
του Tap, μία στο κάτω μέρος και άλλη μία στο πίσω μέρος.
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Καλωδίωση με μόνωση για τοποθέτηση εντός του τοίχου: Το
παρεχόμενο ισχυρό καλώδιο USB Logitech 10 m (32,8 ft) προσφέρει
υψηλή δύναμη έλξης και διαθέτει ειδική μόνωση και πιστοποίηση Eca για
δρομολόγηση των καλωδίων εντός των τοίχων, πάνω από την οροφή και
μέσα σε κανάλια.
Κάτω λωρίδα

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ
Με τις βάσεις στήριξης και τα καλώδια με μόνωση για τοποθέτηση εντός του τοίχου που υποστηρίζουν διάφορες διατάξεις και μεγέθη, το Logitech Tap
σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την ίδια εμπειρία χρήστη σε όλες τις αίθουσες. Τοποθετήστε με ασφάλεια το Tap, βελτιστοποιήστε τη δρομολόγηση
των καλωδίων και προσθέστε δυνατότητα περιστροφής 180° με την επιτραπέζια βάση στήριξης Tap. Για μεγαλύτερη ορατότητα σε μεγάλες αίθουσες,
η βάση ανύψωσης Tap σηκώνει την οθόνη στις 30°. Η επιτοίχια βάση στήριξης εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο τραπέζι των μικρών αιθουσών. Ένα
ενσωματωμένο μοτίβο VESA 100 mm υποστηρίζει χιλιάδες βάσεις στήριξης και αξεσουάρ τρίτων.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΑΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

VESA 100 mm

ΙΣΧΥΡΌ ΚΑΛΏΔΙΟ USB LOGITECH
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Το καινοτόμο ισχυρό καλώδιο USB Logitech συνδυάζει την ευκολία της
άμεσης συνδεσιμότητας που προσφέρουν τα καλώδια USB με τη δύναμη
έλξης και τη μόνωση για τοποθέτηση εντός του τοίχου των ειδικών
καλωδιώσεων. Στα 10 μέτρα (32,8 ft), το παρεχόμενο ισχυρό καλώδιο
USB Logitech προσφέρει διπλάσιο μήκος σε σχέση με τα μακρύτερα
συνηθισμένα καλώδια USB. Επίσης, επειδή το ισχυρό καλώδιο USB
Logitech διαθέτει ενίσχυση αραμιδίου, ειδική μόνωση και πιστοποίηση
Eca, μπορείτε να κρύβετε τα καλώδια σε τοίχους, πάνω από οροφές ή
μέσα σε τυπικά κανάλια ¾".
Το ισχυρό καλώδιο USB Logitech διατίθεται, επίσης, σε μήκος 25 μέτρων
(82 ft) για μεγαλύτερες αίθουσες και δρομολογήσεις.
1 	
Μόνωση για τοποθέτηση εντός του τοίχου: Με ειδική μόνωση

και πιστοποίηση Eca για τοποθέτηση εντός του τοίχου και σε
κανάλια.
2 	
Σφιχτή σύνδεση: Υποστηρίζει το ενσωματωμένο σύστημα

συγκράτησης καλωδίων Tap για σφιχτές συνδέσεις.
3 	
Υψηλή αντοχή: Ενίσχυση αραμιδίου για υψηλή δύναμη έλξης και

ανθεκτικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LOGITECH TAP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Συνολικό ύψος x πλάτος x βάθος:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lbs)

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (προς το PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A
(για σύνδεση αξεσουάρ)
Είσοδος HDMI (για κοινή χρήση περιεχομένου)
Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm / 1/8" 4 πόλων
Ενσωματωμένο ηχείο υπερήχων
Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης PIR
100 mm x 100 mm VESA FDMI
(Flat Display Mounting Interface)
Υποδοχές κλειδώματος Kensington (2)

Χειριστήριο αφής Tap
Ισχυρό καλώδιο USB Logitech 2.0/3.0/3.1
10 m (32,8 ft)
Type A (αρσενικό) σε Type C (αρσενικό)
Ενίσχυση αραμιδίου
Ειδική μόνωση
Συμμόρφωση με τα πρότυπα Eca / IEC 60332-1-2
Συμβατό με κανάλια ¾"
Καλώδιο HDMI 1.4a 2,0 m / 6,5 ft
Μετασχηματιστής με κατάλληλα βύσματα για την
περιοχή (100-240v) 2,95 m / 9,67 ft
Βίδες στερέωσης VESA (4)
Ύφασμα από μικροΐνες
Τεκμηρίωση

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Οθόνη με διαγώνιο 10,1" και γωνία προβολής 14°
Ολεοφοβική επίστρωση και επίστρωση ενάντια στις
αντανακλάσεις
Ανάλυση 1280 x 800

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Windows 10
Chrome OS™
Θύρα USB 2.0, 3.0 ή 3.1 Type A
®

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Επιτραπέζια βάση στήριξης
Βάση ανύψωσης
Επιτοίχια βάση στήριξης
Βάση στήριξης PC
Ισχυρό καλώδιο USB Logitech: Περιλαμβάνεται
καλώδιο 10 m, προαιρετικά 25 m

Το Logitech Tap πιστοποιείται ως χειριστήριο αφής
για τις λύσεις αιθουσών τηλεδιάσκεψης:
Google Hangouts Meet
	Microsoft Teams Rooms και Skype Room Systems
(SRS)
Zoom Rooms
DisplayLink® Plug και Display™: Το Tap συνδέεται
μέσω USB ως επιπλέον οθόνη στα υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των
Windows 10 και Chrome OS

ΕΓΓΥΗΣΗ
Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ UPC
Κωδικός προϊόντος: 939-001796
UPC: 97855147400

Λύσεις για αίθουσες με το Logitech Tap
Οι λύσεις για αίθουσες τηλεδιασκέψεων με Logitech Tap προσφέρουν ενσωμάτωση ημερολογίου, δυνατότητα συμμετοχής μέσω αφής, άμεση κοινή χρήση περιεχομένου
και διαρκή ετοιμότητα. Προδιαμορφωμένες με λογισμικό από τις Google, Microsoft ή Zoom, ειδικά βελτιστοποιημένο για αίθουσες τηλεδιασκέψεων, οι λύσεις για
αίθουσες τηλεδιασκέψεων της Logitech περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία:
Χειριστήριο αφής Tap, υπολογιστής μικρού μεγέθους, καλώδια με μόνωση για τοποθέτηση εντός του τοίχου και κάμερα τηλεδιασκέψεων Logitech MeetUp ή Rally.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.logitech.com/tap.

www.logitech.com/tap
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