TAP FÖR
BÄTTRE MÖTEN.

Logitech Tap
The Logitech ® Tap-pekskärmkontroll
ansluter till vilken dator som helst via USB,
öppnar nya möjligheter för applikationer
som teamsamarbete, rumautomatisering,
miljökontroll och digitala underskrifter.
Till skillnad från AV-kontroller som kräver
komplicerad integration och installation,
erbjuder Logitech Tap plug-and-playanslutning som en extra bildskärm.

Utvecklare och systemintegratörer kan
sedan designa ett pekskärmsbaserat
användargränssnitt för att förenkla
arbetsflöden och automatisera uppgifter.
Med en skarp 10,1-tums pekskärm,
kåpa med låg profil och flera
monteringstillbehör, ger Logitech Tap
ett elegant utseende och praktiska
placeringsalternativ som stöder ett brett
utbud av rumstorlekar och layouter.

Logitech Tap är en perfekt kontroll för
videokonferenslösningar för rum från
Google ®, Microsoft ® och Zoom. För mer
information om förkonfigurerade Logitechrumslösningar för Hangouts™ Meet,
Microsoft Team Rooms och Skype ®Room
Systems och Zoom Rooms, besök www.
logitech.com / Tap.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Logitech Tap är konstruerad för pålitlig prestanda på arbetsplatsen, med genomtänkta funktioner som ger en bra användarupplevelse.
Ett urval av fästen och möjligheten att leda kablarna bakifrån eller underifrån innebär att du kan ha Tap på de flesta mötesutrymmen
inomhus.
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10.1-tums pekskärm: Rymlig och känslig pekskärm som
motstår fingeravtryck och bländning för hög läsbarhet och enkel
användning.
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Tyst hölje: Den eleganta, fläktfria designen ger en bekväm
14-gradig vinkel för enkel läsning samtidigt som utrymme skapas
för anslutningar, kablar och retentionsmekanismer.
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Alltid redo: Inbyggd rörelsesensor sparar ström när den är i
viloläge och slår på när en person närmar sig.
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Uttag för hörlurar: Utökar värddatorns sladdanslutna
ljudfunktioner till bordet, perfekt för privata konversationer och för
hörselskadade.

Tap
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Dubbla kabelutgångar: Ett robust metallskydd med avtagbar
botten och bakre utgångar håller kablarna snygga och säkra.

6 	
Inbyggd kabeldragning: För att upprätthålla bra anslutning har
Tap ett omfattande spänningsavlastnings- och retentionssystem,
helt dolt inom sitt hölje.

7 	
USB-tillbehörsport: Anslut ett tillbehör, till exempel en USBhögtalartelefon, eller anslut en andra Tap för program som stöder
skärmreplikation1.
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8 	
Flera monteringsalternativ: Inbyggt 100 mm VESA-mönster som
är kompatibelt med tusentals fästen och tillbehör från tredje part.
Valfria bords-, höjnings- och väggfästen ger ännu mer flexibilitet.

9 	
HDMI-ingång för innehållsdelning: Ger snabb, sladdansluten
innehållsdelning när den används med Google Hangouts Meetmaskinvara, Microsoft Team Room och Zoom Rooms.
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Stöldskydd: Håll Tap ordentligt på plats genom att ansluta en
säkerhetskabel till en av Taps två Kensington-låsspår, en i botten
och en på baksidan.
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11 	
Inbyggd sladdragning: Den medföljande Logitech Strong USBkabeln på 10 m har hög draghållfasthet och är både plenumrankad och Eca-certifierad för kabeldragningar i väggar, över tak
och genom ledningar.

Botten

MONTERINGSALTERNATIV
Med fästen och inbyggd kabeldragning som stöder ett brett utbud av layouter och storlekar låter Logitech dig leverera samma
användarupplevelse i alla rum. Håll Tap enkelt på plats, optimera kabeldragningen och lägg till 180 graders rotation med Tapbordsmontering. För bättre synlighet i större rum, Tap-höjningsmontering höjer skärmen upp till 30 grader. Tap-väggmontering frigör
utrymmen i små rum. Inbyggt 100 mm VESA-mönster stöder tusentals fästen och tillbehör från tredje part.

BORDSMONTERING

HÖJNINGSMONTERING

VÄGGMONTERING

100 mm VESA

LOGITECH STRONG USB-KABEL
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Den innovativa Logitech Strong USB-kabeln kombinerar den
enkla USB-plug-and-play-funktionen med draghållfasthet och
specialiserad kabeldragning. Vid 10 meter (32,8 fot) levererar
den medföljande Logitech Strong USB-kabeln dubbelt så lång
längd som de längsta vanliga USB-kablarna. Och eftersom
Logitech Strong USB är aramid-förstärkt, plenum-rankad och
Eca-certifierad, kan du dölja kablar i väggar, över tak eller i
standardrör på 19 mm.
Logitech Strong USB är också tillgänglig i en längd på 25 meter
för större rum och längre dragningar.
1 	
Inbyggd dragning: Plenum-rankad och Eca-kompatibel

för inbyggd dragning och rördragning.

2 	
Stabil anslutning: Kompatibel med Tap-

kabeldragningssystem för att hålla anslutningarna stabila.

3 	
Hög hållbarhet: Aramid-förstärkt för hög draghållfasthet

och hållbarhet.

LOGITECH TAP – TEKNISKA SPECIFIKATIONER
PRODUKTMÅTT

PORTAR OCH GRÄNSYTOR

I FÖRPACKNINGEN

Total höjd x bredd x djup:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0 tum
1,25 kg (2,75 lbs)

USB 2.0/3.0/3.1 Typ C (till PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A
(för tillbehörsanslutning)
HDMI-ingång (för innehållsdelning)
3,5 mm / 1/8" 4-poligt uttag för headset
Integrerad ultraljudshögtalare
Integrerad PIR-rörelsesensor
100 mm x 100 mm VESA FDMI
(Flat Display Mounting Interface)
Kensington-låsspår (2)

Tap-pekskärmskontroll
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1-kabel
10 m (32,8 fot)
Typ A (hane) till typ C (hane)
Aramid-förstärkt
Plenum-rankad
Eca-/IEC 60332-1-2 C-kompatibla
Rörvänlig för ¾ tum
HDMI 1,4a kabel 2,0 m/6,5 fot
Strömadapter med regionala pluggar
(100-240 v) 2,95 m/9,67 fot
VESA monteringsskruvar (4)
Mikrofiberduk
Dokumentation

PEKSKÄRM
25 cm diagonal skärm med 14 graders
visningsvinkel
Oljeavvisande- och anti-reflexbeläggning
1280 x 800 upplösning

KOMPATIBILITET OCH CERTIFIERINGAR
SYSTEMKRAV
Windows 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0 eller 3.1 Typ A-port
®

VALFRIA TILLBEHÖR
Bordsmontering
Höjningsmontering
Väggmontering
PC-montering
Logitech Strong USB-kabel: 10 m kabel ingår,
25 m tillval

Logitech Tap är certifierad
som en pekskärmskontroll för
videokonferensrumslösningar:
Google Hangouts Meet
	Microsoft Teams Rooms och Skype Room
Systems (SRS)
Zoom Rooms
DisplayLink ®Plug and Display™: Tap
ansluter via USB som en extra bildskärm för
operativsystem som stöds, inklusive Windows
10 och Chrome OS

GARANTI
Två års begränsad maskinvarugaranti

ARTIKELNUMMER OCH UPC
Artikelnr: 939-001796
UPC: 97855147400

Rumslösningar med Logitech Tap
Videokonferensrumslösningar med Logitech Tap levererar kalenderintegration, touch-to-join, direkt delning av innehåll och är alltid redo.
Förkonfigurerade med rumsoptimerad programvara från Google, Microsoft eller Zoom innehåller Logitech Room Solutions alla nödvändiga
komponenter:
Tap-pekskärmskontroll, liten formfaktordator, inbyggd kabeldragning och Logitech MeetUp eller Rally-konferenskamera.
Läs mer på www.logitech.com/tap.

www.logitech.com/tap
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Funktion aktiverad med stöd från programvara.
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