LOGITECH ROOM SOLUTIONS

COM TECNOLOGIA LENOVO THINKSMART CORE

CRIE REUNIÕES MAIS AGRADÁVEIS COM UM TOQUE
Simplifique as reuniões por vídeo e melhore a colaboração
da equipe com soluções de videoconferência que
ultrapassam os limites da escrivaninha.
Juntamente com a Lenovo, a líder em computadores
por market share, o Logitech Tap pode agora ser
potencializado pelo ThinkSmart Core Edition. É a opção
perfeita para gerentes de TI modernos que buscam vídeo
de alto desempenho, confiável e seguro para salas de
conferências. O bundle inclui o Logitech Tap e o Lenovo
ThinkSmart Core pré-configurados para o Microsoft
Teams Rooms. Para completar a solução para salas
de conferências com áudio e vídeo nítidos, adicione as
câmeras e caixas de som Logitech MeetUp e Rally.
Agora é mais fácil do que nunca iniciar e levar a cabo
reuniões por vídeo, convidar participantes e compartilhar
conteúdo.
Basta tocar para começar a usar.

LENOVO CORE.
GRANDE IMPACTO.
O ThinkSmart Core Edition é tão potente e
responsivo quanto um computador de mesa de
tamanho normal. Ele se encaixa, e funciona, em
qualquer lugar da sala de reunião. Em uma estante,
atrás de um monitor, debaixo da mesa, ele cabe em
qualquer lugar da sala de reunião.
Além disso, o ThinkSmart Core Edition vem com
recursos de segurança robustos integrados para
proteger dados críticos e proporcionar a confiança
que a sua empresa merece.

BUNDLE BÁSICO
N.º DE PEÇA DO BUNDLE BÁSICO DA
MICROSOFT: TAPMSTBASELNV
INCLUI:

-

 ontrolador por toque Logitech Tap
C
Cabeamento de nível profissional
Lenovo ThinkSmart Core
Pré-configuração para Microsoft Teams Rooms
90 dias do suporte JumpStart

Suporte JumpStart
Os bundles Microsoft Tap incluem o Logitech JumpStart, que
ajuda os clientes a implantarem o Skype ou o Microsoft Teams
Room System. Por 90 dias, a partir da data da compra, você
tem acesso a recursos de configuração e suporte para ajudar
na configuração do sistema, software e segurança.

LOGITECH ROOM SOLUTIONS
COM TECNOLOGIA LENOVO THINKSMART CORE:

SOLUÇÃO PARA SALAS PEQUENAS

ACESSÓRIOS
MICROFONE DE EXPANSÃO MEETUP
Oferece um alcance acústico total de
aproximadamente 9 metros de diâmetro quando
o microfone está conectado à MeetUp

Várias resoluções HD até Ultra 4K.
O campo de visão superamplo de
120º permite ver todos os que estão
na sala. Inclui controle remoto por
radiofrequência e aplicativo gratuito
de controle remoto no Google Play
e iTunes.

INCLUI:
- Bundle básico
- MeetUp

SUPORTE DE TV PARA MEETUP E SUPORTE DE
TV GG
O suporte da MeetUp para montagem acima
ou abaixo do monitor funciona com todos os
padrões VESA
RALLY MIC POD
Alcance acústico de 4 metros de diâmetro por mic
pod Amplie o alcance e conecte até sete mic pods

SOLUÇÃO PARA SALAS MÉDIAS
MIC POD HUB
Oferece um lugar flexível para a colocação de
microfones, proporcionando uma aparência
arrumada em qualquer sala de conferência
RALLY SPEAKER
Segunda caixa de som para Logitech Rally
Vídeo com qualidade profissional
e nitidez de voz incomparável se
combinam às tecnologias proativas
RightSense™ para controle perspicaz
da câmera.

INCLUI:
- Bundle básico
- Rally

KIT DE SUPORTE DA RALLY
Kit de suporte completo da Rally e Rally Plus

SUPORTE PARA RALLY MIC POD

SOLUÇÃO PARA SALAS GRANDES

Suporte de mesa para Rally Mic Pod
SWYTCH
Conecte um laptop a um equipamento AV da
sala de reunião para usar em qualquer reunião
por vídeo ou webinar

A Rally Plus acrescenta uma segunda
caixa de som e um segundo mic pod
para proporcionar maiores opções de
configuração da sala.

INCLUI:
- Bundle básico
- Rally Plus

PARA OBTER MAIS
INFORMAÇÕES
www.logitech.com/lenovo
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