FICHA TÉCNICA

LOGI DOCK

Atualize a experiência de
trabalho remoto com o Logi
Dock, uma docking station
all-in-one com controles de
reunião em um toque e vivavoz integrado. Compatível
com as principais plataformas
de videoconferência e fácil
configuração, o Logi Dock
conecta tudo em apenas
uma unidade organizada que
substitui a necessidade de
periféricos extras e elimina
cabos e fios emaranhados.

O MELHOR DOCK PARA TRABALHADORES
HÍBRIDOS
O Logi Dock é uma docking station all-in-one com controles de reunião
e áudio de qualidade profissional que simplifica os espaços de trabalho
pessoais e aprimora a experiência do trabalho remoto.
Projetado para desobstruir o desktop, o Logi Dock oferece um único
ponto de conexão para até cinco periféricos USB e dois monitores1,
enquanto carrega seu laptop com até 100 watts.
Com integração de calendário2 e suporte para seus serviços de
videoconferência favoritos, como Google Meet™, Microsoft Teams® e
Zoom™, o Logi Dock facilita a entrada em sua próxima reunião. Basta
pressionar um botão e pronto.
Para chamadas de alta qualidade, o Logi Dock possui viva-voz
integrado com cancelamento de ruído, que fornece som estéreo
incrível para quando você quiser que a música seja sua companheira
de trabalho.

PRINCIPAIS RECURSOS

LOGI DOCK

ASSUMA O CONTROLE DE SUA REUNIÃO
Integrado com as principais plataformas de videoconferência, como Microsoft Teams®, Google Meet™
e Zoom™, o Logi Dock permite que você participe instantaneamente de qualquer reunião com um
único toque2.

Controles simples de reunião com alertas
visuais
Controle o áudio e a câmera na ponta dos dedos
pressionando os botões de mudo, volume ou vídeo.
Receba alertas sobre as próximas videochamadas com os
indicadores de luz ambiente.

Integração do calendário com o Tune
Com a integração do calendário2 pelo Logi Tune, você
pode manter o controle do seu dia, ser informado sobre
os próximos compromissos e participar de reuniões
rapidamente com um simples toque de botão.

PRINCIPAIS RECURSOS

LOGI DOCK

ORGANIZE SEU DESKTOP

O Logi Dock conecta até cinco periféricos USB e até dois monitores1 enquanto carrega seu laptop com
até 100 watts. Com menos cabos e dongles e menos confusão visual, o Logi Dock abre espaço para
espaços mais limpos e melhores dias de trabalho.

OUÇA E SEJA OUVIDO COM CLAREZA

Viva-voz com cancelamento de
ruído
Seis microfones com formação de
feixe ajudam a capturar sua voz com
clareza, enquanto algoritmos avançados
suprimem ruídos de fundo indesejados.

Troca fácil de saída de áudio
Em conversas privadas, mude o áudio
do viva-voz do Logi Dock para o seu
áudio pessoal ativando o headset
Zone Wireless ou inserindo os fones de
ouvido Zone True Wireless.

Adicione música aos seus dias de
trabalho
As caixas de som incrivelmente ajustadas
do Logi Dock oferecem um som imersivo
e claro para que você possa desfrutar de
suas músicas favoritas entre ou depois das
reuniões. Emparelhe seu smartphone ou
tablet via Bluetooth® para transmitir áudio.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

REQUISITOS DE SISTEMA

LOGI DOCK

COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES

Funciona com computadores com Windows®,
macOS ou Chrome™ via USB-C com Modo
Alt e dispositivos iOS ou Android ™ habilitados
para Bluetooth®

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A ser certificado para Microsoft Teams®, Google
Meet™, Google Voice™ e Zoom™

Logi Dock
Fonte de alimentação (1,6 m)
Cabo de alimentação CA (1,7 m)
USB-C para USB-C (1 m)
Documentação do usuário

Funciona com outros aplicativos conhecidos para
garantir compatibilidade e integração perfeita no
local de trabalho
Consulte www.logitech.com/support/Logi-Dockcompatibility para saber mais sobre certificações
pendentes e concedidas e atualizações de
compatibilidade

ÁUDIO

DOCKING STATION

Tipo de microfone:
Seis microfones com formação de feixe e algoritmos avançados

Alimentação do sistema: Até 100 watts de carga
Tipo de slot de segurança: Slot de segurança Kensington

Qualidade de som:
Som nítido fornecido por 2 drivers de áudio de neodímio de 55 mm
personalizados e 2 radiadores passivos

Portas:
1 monitor/vídeo - HDMI v. 1.4b (compatível com 4K e HDR de 60 Hz)
1 monitor/vídeo - DisplayPort 1.4 (compatível com 4K e HDR de 60 Hz)
2 USB-A
• 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W4
• 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W
3 USB-C
• 2 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W4
• 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W
1 USB-C Upstream
1 fonte de alimentação CA (230 W, 19,5 V)

Troca inteligente de saída de áudio:
Alterne automaticamente o áudio entre o viva-voz integrado e os fones
de ouvido Zone True Wireless/headset Zone Wireless

CONTROLES E ALERTAS

DIMENSÃO E PESO

Controles: Controles de reunião com um toque2, controles de volume/mudo/vídeo/chamada,
pareamento de Bluetooth®3
Alertas de áudio: Sonificação
Alertas visíveis: Indicadores de luz para ligar/desligar o áudio, ligar/desligar o vídeo, chamadas
recebidas/ativas. Luz ambiente para reuniões futuras e status da chamada

Altura x largura x profundidade:
84,8 x 160,0 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 pol.
Peso:
0,942 kg/33,23 oz

Personalização: Utilizando o Logi Tune, sincronize seu calendário para participar de reuniões por vídeo
com um toque e personalize o equalizador e o botão

GARANTIA

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Garantia de hardware limitada padrão de dois anos incluída.

Logi Dock para UC:
Grafite: 960-000026
Logi Dock para Teams:
Grafite: 986-000017

Logitech Americas
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www.logitech.com/logidock
Contate seu revendedor
ou contate-nos em
www.logitech.com/vcsales
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 necessário um adaptador USB para DisplayPort para oferecer suporte a monitores
É
duplos com Mac
2
Baixe o Logi Tune em www.logitech.com/tune para integração de calendário com o
Google Calendar e Office 365 e controles de reunião com um toque
3
Apenas para dispositivos móveis habilitados para Bluetooth®
4
Consulte www.logitech.com/logidock para compatibilidade de dispositivos
1
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