FICHA TÉCNICA

LOGITECH TAP SCHEDULER

Encontre e solicite facilmente
o espaço de reunião ideal com
o Tap Scheduler. Este painel
de agendamento se integra a
soluções do Microsoft Teams,
Zoom Rooms, Robin e Meetio
para sinalizar a disponibilidade à
distância e fornecer detalhes da
reunião bem de perto.

PAINEL DE AGENDAMENTO PARA SALAS DE
REUNIÃO
Aproveite ao máximo todos os espaços de reunião, ajudando os
funcionários a encontrarem facilmente a sala certa, seja verificando
os detalhes da sala para ter certeza de que é o lugar correto ou
reservando uma sala para reuniões improvisadas ou programadas.
Com uma tela ampla e um perfil elegante e discreto, o Tap Scheduler
foi projetado para proporcionar fácil visualização e usabilidade.
Completo com suportes para parede, vidro e caixilho, o Tap Scheduler
pode ser convenientemente instalado do lado de fora de qualquer
sala. Seu gerenciamento de cabos integrados oculta os fios para uma
aparência organizada e profissional. Com componentes que foram
feitos para durar, o Tap Scheduler tem desempenho confiável.

COMO O TAP SCHEDULER FUNCIONA
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ESCOLHA SUA PLATAFORMA
O Tap Scheduler pode ser facilmente configurado como Painel do Microsoft Teams, como Display de Agendamento do
Zoom Rooms e com outras soluções de agendamento de salas. Coloque o Tap Scheduler do lado de fora de qualquer
espaço de reuniões para uma experiência consistente em toda a sua implantação.

LUGAR CERTO, HORA CERTA

Disponibilidade à distância

Detalhes de perto

Encontre rapidamente uma sala aberta com luzes de
LED verdes ou vermelhas que indicam a disponibilidade à
distância.

Veja os detalhes da reunião, solicite salas e reserve reuniões
de perto em uma ampla tela de 10,1”.

RECURSOS E BENEFÍCIOS
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CONFIGURAÇÃO ORGANIZADA E CONVENIENTE
Para cima

Através
Direita

Esquerda

Para baixo

Mostrando as opções de roteamento
com suporte de parede

Instalação fácil com suportes incluídos
Coloque o Tap Scheduler do lado de fora de qualquer sala
com suportes incluídos para vidro, paredes e caixilhos para
uma implantação rápida.

Oculte o cabeamento para uma configuração
mais organizada
As várias opções de roteamento ocultam os cabos, para
uma instalação organizada e profissional.

PAINEL DE AGENDAMENTO ESPECIALMENTE CRIADO
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Tela sensível ao toque de 10,1”: leia
detalhes e reserve uma sala com facilidade
na ampla tela sensível ao toque.

4

Luzes de disponibilidade: luzes de
status verdes ou vermelhas indicam a
disponibilidade à distância sem distrações.

2

Revestimento contra impressões
digitais: revestimento oleofóbico que
resiste a impressões digitais para melhor
legibilidade.

5

Ângulo plano para acessibilidade: o Tap
Scheduler é montado rente à parede para
facilitar a leitura de alturas variadas.

3

Estrutura durável: os componentes são
feitos para durar e a tela é vedada para
proteger as peças e resistir às limpezas
frequentes.

6

Instalação discreta: sem necessidade de
recuo, o Tap Scheduler é montado rente
à parede para uma aparência elegante e
discreta.

ESPECIFICAÇÕES
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Dimensões (altura x largura x profundidade total)
Somente dispositivo
6,5 x 9,69 x 1,12 pol
165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg
Montado em superfície
6,5 x 9,69 x 1,24 pol
165 x 246,2 x 31,4 mm
Montado em caixilho
6,5 x 11,52 x 1,75 pol
165 x 292,6 x 44,5 mm

Tela sensível ao toque
Tamanho: 10,1”
Tipo de tela: ISP (In-Plane Switching)
Painel de LCD com retroiluminação de LED
Resolução: 1280 x 800
Ângulo de visão: 85° (cima/baixo/esquerda/direita)
Capacitiva, 10 pontos multi-touch
Brilho: 400 nits
Contraste: 1000:1
Revestimento contra impressões digitais: revestimento
oleofóbico
Ângulo de posição: 0 graus (rente à superfície de
montagem)

ENERGIA E CABOS

PORTAS E INTERFACES

Power over Ethernet (PoE), dispositivo IEEE
802.3af Tipo 1, Classe 3
*Requer uma rede habilitada para PoE ou injetor
PoE e cabo ethernet (não incluído)

Ethernet: 10/100 mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inativo, reservado para uso futuro)

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES

Monitore e gerencie com as plataformas de
gerenciamento remoto do Logitech Sync, Centro
de administração do Microsoft Teams e Zoom
Device Management.

O Logitech Tap Scheduler se integra às principais
soluções de agendamento de salas como:
Painel do Microsoft Teams
	Tela de agendamento do Zoom Rooms
Painel de agendamento do Meetio
	Painel de agendamento do Robin
Consulte www.logitech.com/support/tapschedulercompatibility para obter as informações mais
recentes sobre compatibilidade e certificação.
Também compatível com a plataforma de
gerenciamento remoto Logitech Sync.

Especificações gerais
Sensores: acelerômetro, luz de ambiente
Padrão de montagem: 100mm x 100mm VESA
FDMI
Saídas de cabo: horizontal / vertical / centro

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Logitech Tap Scheduler
Montagem multi-superfície (vidro/drywall)
Acessório de suporte de canto
Suporte para caixilho
Ferragem para montagem
Documentação

MEIO AMBIENTE
Temperatura operacional: 0 a 40 °C
Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C
Umidade: 10 a 95%

SEGURANÇA
Criptografia completa de disco: AES-128
Criptografia de dados: Teclas simétricas, PKI
Identificação do dispositivo: Protegido por
atestado de dispositivo
Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP

CÓDIGOS DOS PRODUTOS
Logitech Tap Scheduler na cor grafite
952-000091
Logitech Tap Scheduler na cor branca
952-000094

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/TapScheduler
Contate seu revendedor
ou contate-nos em
www.logitech.com/vcsales
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