
LOGITECH KAMER
OPLOSSINGEN VOOR

GOOGLE MEET

Google Meet ™ transformeert elke ruimte in een ontmoetingsplaats 

voor samenwerking met deelname met één druk op de knop, 

eenvoudig delen van inhoud en centrale kamerbediening voor 

online

vergaderingen. Nu, Logitech ® maakt het gemakkelijk voor IT 

om deze voordelen in te zetten voor kamers in alle soorten en 

maten met pre-

geconfigureerde systemen en deskundige 

ondersteuningsbronnen.

Logitech Room Solutions voor Google Meet bevatten alles wat u nodig hebt om vergaderruimten met 

een of twee schermen uit te bouwen. Deze vooraf geconfigureerde systemen zijn beschikbaar in kleine, 

middelgrote en grote configuraties en bevatten een Logitech-conferentiecamera, Meet Compute-systeem 

en houder met kabelbevestiging en de Logitech Tap-aanraakcontroller.

Systemen komen netjes verpakt en klaar voor installatie aan. Een installatiegids laat zien hoe 

componenten in elkaar passen, terwijl een online wizard u stap voor stap door de configuratie leidt.

Met hoogwaardige componenten, bekabeling van commerciële kwaliteit en innovaties die een betere 

gebruikerservaring automatiseren, maken Logitech Room Solutions voor Google Meet het gemakkelijk om 

videosamenwerking op de hele werkplek te implementeren.



GOOGLE MEET-OPLOSSINGEN

KLEINE KAMERS MIDDENKAMERS GROTE KAMERS

Ontworpen voor focusruimten en kleinere 

vergaderruimten, minimaliseert de kleine configuratie 

bekabeling en bespaart ruimte met Logitech MeetUp, een 

wonder van miniaturisatie dat netjes boven of onder een 

scherm kan worden gemonteerd. Plaats Logitech Tap op 

de tafel of voeg een muurbeugel toe om nog meer ruimte 

te besparen.

Naarmate kamers groter worden, worden tafels langer en zitten 

mensen verder van de camera af. Daarom is de middelgrote 

configuratie voorzien van Logitech Rally, een eersteklas 

conferentiecamera die een geavanceerde ultra-HD-camera 

combineert met modulaire audio die kan worden geschaald om 

een   breed scala aan kamerformaten en indelingen te 

ondersteunen.

De grote configuratie upgradet naar Rally Plus met twee 

luidsprekers voor helder geluid in de hele kamer. Dubbele 

microfoonpods breiden de dekking uit voor maximaal 16 

personen en het systeem ondersteunt maximaal 7 

microfoonpods voor kamers met maximaal 46 zitplaatsen.

AANBEVOLEN COMPONENTEN

Logitech Tap Responsief 10,1 ”touchscreen 

Ventilatorvrij voor stille werking

Commerciële bekabeling en kabelbeheer HDMI-ingang voor lokale 

projectie

Touch-controller voor samenwerking op de werkplek

Logitech MeetUp Logitech-rally Logitech Rally Plus

Alles-in-één conferentiecamera met

een extra breed gezichtsveld en 

geïntegreerde audio

Premium Ultra HD-conferentiecamera

systeem voor middelgrote kamers

Premium Ultra HD-conferentiecamera

systeem voor grotere kamers

Zie iedereen, zelfs degenen die dicht bij de camera 

staan

Juiste licht ™ en RightSound ™

technologieën voor heldere video en audio 

vooraan in de kamer

Compact ontwerp minimaliseert bekabeling en 

kabelwarboel

RightLight met WDR-shows

deelnemers aan flatterend licht, zelfs bij weinig of 

tegenlicht

Luidspreker aan de voorzijde en tafelmodel 

microfoonpod met RightSound voor directionele audio 

met minder ruis en echo

Eersteklas componenten en een strak 

industrieel ontwerp

Voegt een tweede luidspreker en een tweede microfoonpod toe 

voor uitgebreide dekking

Breid uit met extra mic pods (tot 7 in totaal) voor 

kamers met maximaal 46 personen

Grote configuraties voegen een Rally Mic Pod Hub toe 

voor kabelgeleiding onder de tafel



AANBEVOLEN COMPONENTEN

Logitech Strong USB Maak kennis met Compute SystemMount

SuperSpeed   USB 10 Gbps-kabel

Montagebeugel met geïntegreerde kabelbevestiging

10m inbegrepen 25m Optioneel

De Logitech Tap-aanraakcontroller maakt verbinding met het Meet Compute System in de 

vergaderruimte via Logitech Strong USB, een kabel met een plenum die een bereik van 10 

meter (32,8 voet) biedt. Zelfs in grotere kamers kunt u Tap plaatsen voor gemakkelijke 

bediening terwijl u het Meet Compute-systeem in een kast of achter een display verbergt.

Met aramide versterkt voor een duurzame verbinding tussen Tap en het Meet 

Compute-systeem.

Plenum-gecertificeerd en Eca-gecertificeerd voor runs in muren, toevoerkanalen en leidingen

Optionele kabel van 25 meter beschikbaar voor grote kamers en lange afstanden

Compatibel met Meet Compute System en SFF-pc's met een 100 mm 

VESA-patroon

Geïntegreerde kabelbevestiging houdt aansluitingen stevig vast. Beveiligt 

computers en kabels aan muren en onder tafels

Rally-montageset Rally Mic Pod

Inbegrepen bij middelgrote en grote configuraties

Modulaire microfoons met RightSound voor Logitech Rally

Plaats de Rally-camera veilig aan de muur of in de buurt van het plafond Lage 

luidsprekerbeugels zorgen voor een 'zwevend' uiterlijk Robuuste kabelbevestigingsbeugels 

houden de aansluitingen stevig vast

Automatische nivellering van stemmen en onderdrukt ruis voor heldere audio 

Handige dempingsregeling en indicatielampje

Verbind tot zeven Mic Pods voor U-vormige tafels en grote kamers

Grote kamerconfiguraties omvatten Rally Mic Pod Hub om kabelgeleiding onder de 

tafel te vereenvoudigen

BEVESTIGINGEN VOOR LOGITECH TAP

Plaats de Logitech Tap-touchcontroller op het tafelblad of voeg 

een houder toe voor betere beveiliging, gemak en kabelbeheer. 

De tafel- en verhogingsteunen passen in standaard 

doorvoergaten en kunnen 180 ° draaien voor bediening vanaf 

beide zijden van de tafel. De muurbeugel bespaart ruimte in 

kleinere ruimtes.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

KLEINE KAMER MIDDELGROTE KAMER GROTE KAMER

Conferentiecamera Logitech MeetUp

Logitech-rally

(1 luidspreker, 1 microfoonpod)

Logitech Rally Plus

(2 luidsprekers, 2 microfoonpods)

Logitech Tap Touch Controller

Logitech Strong USB 10m

- - -

- - -

Maak kennis met Compute System Mount
- - -

Maak kennis met Compute System voor Google

Rally-montageset

Rally Mic Pod Hub 

Optionele accessoires

-

- -

Tik op Tafelmontage

Tik op Riser Mount

Tik op Wandmontage

Logitech Strong USB 25 m 

uitbreidingsmicrofoon voor MeetUp

Tv-beugel voor MeetUp

Tik op Tafelmontage

Tik op Riser Mount

Tik op Wandmontage

Logitech Strong USB 25 m Rally Mic Pod 

(maximaal 7 in totaal) Rally-luidspreker 

(maximaal 2 in totaal)

Rally Mic Pod Hub

Tik op Tafelmontage

Tik op Riser Mount

Tik op Wandmontage

Logitech Strong USB 25 m Rally Mic 

Pod (maximaal 7 in totaal)

Rally Mic Pod Hub

Ondersteunende bronnen Gedrukte installatiehandleiding

Online configuratiewizard

Logitech-ondersteuningsservices

Gedrukte installatiehandleiding

Online configuratiewizard

Logitech-ondersteuningsservices

Gedrukte installatiehandleiding

Online configuratiewizard

Logitech-ondersteuningsservices

Garantie 2 jaar beperkte hardwaregarantie 2 jaar beperkte hardwaregarantie 2 jaar beperkte hardwaregarantie

PRODUCTINFORMATIE Logitech Tap - www.logitech.com/tap

Logitech MeetUp - www.logitech.com/meetup

Logitech Rally en Rally Plus - www.logitech.com/rally

www.logitech.com/google/rooms © 2019 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn eigendom van Logitech en kunnen geregistreerd zijn. Alle andere handelsmerken 

zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en 

functie-informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Logitech Inc.7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Gepubliceerd in juli 

2019




