
KIES VOOR BETERE  
VERGADERINGEN.

De Logitech® Tap-controller met 
touchscreen kan via USB op elke 
computer worden aangesloten. Zo liggen 
samenwerking in teams, automatisering 
van ruimtes, omgevingsregeling en digitale 
aanwijzingen binnen handbereik. In 
tegenstelling tot AV-controllers waarvoor 
complexe integratie en installatie nodig 
is, biedt Logitech Tap plug-and-play-
verbinding als extra display. 

Ontwikkelaars en systeemintegrators 
kunnen vervolgens een gebruikersinterface 
met aanraakbediening ontwikkelen, om 
workflows te vereenvoudigen en taken te 
automatiseren.

Logitech Tap heeft een strak ontwerp 
en praktische bevestigingsopties 
die een breed scala aan ruimtes 
in allerlei indelingen en formaten 
ondersteunen. Verder beschikt het 
over een helder touchscreen van 10,1", 

een subtiele behuizing en meerdere 
bevestigingsaccessoires.

Logitech Tap is een ideale controller voor 
videovergaderoplossingen van Google®, 
Microsoft® en Zoom. Ga naar www.
logitech.com/ Tap voor meer informatie 
over vooraf geconfigureerde oplossingen 
van Logitech voor vergaderruimtes voor 
Hangouts™ Meet, Microsoft Teams Rooms, 
Skype® Room Systems en Zoom Rooms.

Logitech Tap



KENMERKEN EN VOORDELEN

1   Touchscreen van 10,1": Het ruime en responsieve touchscreen is 
bestand tegen vingerafdrukken en weerkaatsing, voor een goede 
leesbaarheid en eenvoudige bediening.

2   Stille behuizing: Het strakke ontwerp zonder ventilator biedt 
een comfortabele hoek van 14° zodat u de inhoud op het scherm 
gemakkelijk kunt lezen. Bovendien blijft er zo meer ruimte over voor 
aansluitingen, kabels en bevestigingssystemen.

3   Altijd gebruiksklaar: Ingebouwde bewegingssensor bespaart 
stroom bij inactiviteit en wordt ingeschakeld wanneer er iemand in 
de buurt is.

4   Hoofdtelefoonaansluiting: Hiermee kunt u de bedrade 
audiomogelijkheden van de hostcomputer op tafel gebruiken, 
ideaal voor privégesprekken en slechthorenden.

5   Dubbele kabeluitgangen: Een stevige metalen behuizing met 
afneembare uitgangen aan de onder- en achterkant houdt kabels 
netjes en op hun plaats.

6   Ingebouwde kabelbevestiging: Om de aansluitingen op 
hun plaats te houden, heeft Tap een uitgebreid systeem voor 
trekontlasting en kabelretentie dat volledig verborgen zit in de 
behuizing.

7   USB-accessoirepoort: Sluit een accessoire zoals een USB-speaker 
aan, of sluit een tweede Tap aan voor toepassingen die een tweede 
scherm ondersteunen1.

8   Meerdere bevestigingsopties: Een ingebouwd VESA-patroon van 
100 mm is compatibel met duizenden bevestigingen en accessoires 
van derden. Optionele tafel-, muurbevestigingen en verhogers 
bieden nog meer flexibiliteit.

9   HDMI-ingang voor inhoud delen: Hiermee kunt u inhoud delen 
via een bedrade verbinding voor computers in vergaderruimtes met 
Google Hangouts Meet-hardware, Microsoft Teams Room en Zoom 
Rooms.

10   Bescherming tegen diefstal: Houd Tap stevig op zijn plaats door 
een veiligheidskabel aan te sluiten op een van de twee Kensington-
veiligheidssloten van Tap (één aan de onderkant en één aan de 
achterkant).

11   Kabels voor in de muur: De meegeleverde Logitech Strong-USB-
plenumkabel van 10 m (32,8 ft) biedt een hoge trekkracht en is 
Eca-gecertificeerd voor bekabeling in de muur, het plafond en door 
kabelgoten.
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Logitech Tap is ontworpen voor betrouwbare prestaties op de werkplek, met doordachte functies die een geweldige gebruikerservaring 
bieden. Met een reeks bevestigingen en de mogelijkheid om kabels via de achter- of onderkant door te voeren, kunt u Tap in vrijwel elke 
vergaderruimte gebruiken.

Tap

Onderkant
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BEVESTIGINGSOPTIES

LOGITECH STRONG-USB-KABEL

TAFELBEVESTIGING

MUURBEVESTIGING

VERHOGER

VESA van 100 MM

Met Logitech Tap profiteert u in elke ruimte van dezelfde gebruikerservaring dankzij bevestigingen en bekabeling in de muur die 
ruimtes met allerlei indelingen en van alle formaten ondersteunen. Zet Tap gemakkelijk op zijn plaats, optimaliseer de kabelroutering 
en maak deze 180° draaibaar met de Tap-tafelbevestiging. De Tap-verhoger kantelt het scherm tot 30° voor betere zichtbaarheid in 
grotere ruimtes. Met de Tap-muurbevestiging bespaart u kostbare plaats in kleine ruimtes. Een ingebouwd VESA-patroon van  
100 mm ondersteunt duizenden bevestigingen en accessoires van derden.

De innovatieve Logitech Strong-USB-kabel combineert 
het plug-and-play-gemak van USB met de trekkracht en 
inbouwmogelijkheden van gespecialiseerde bekabeling. 
De meegeleverde Logitech Strong-USB-kabel is met zijn 
10 meter (32,8 ft) wel twee keer zo lang als de langste 
standaard USB-kabels. En omdat de Logitech Strong-USB-
plenumkabel met aramide is versterkt en Eca-gecertificeerd 
is, kunt u de bekabeling verbergen in muren, het plafond of in 
standaardgoten van ¾ inch.

Logitech Strong-USB is ook verkrijgbaar in 25 meter (82 ft) voor 
grotere ruimtes en afstanden.

1   Bekabeling in de muur: Eca-gecertificeerde plenumkabel 
voor bekabeling in de muur en door kabelgoten.

2   Stevige aansluiting: Houdt de aansluitingen op hun plaats 
met het Tap-kabelretentiesysteem.

3   Hoge duurzaamheid: Versterkt met aramide voor hoge 
trekkracht en duurzaamheid.
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www.logitech.com/tap 1 Functie ingeschakeld wanneer deze door softwaretoepassingen wordt ondersteund.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN LOGITECH TAP

PRODUCTAFMETINGEN

Hoogte x breedte x diepte: 
58 x 244 x 179 mm 
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lbs)

TOUCHSCREEN

Scherm van 10.1" met beeldhoek van 14°
Oleofobe en reflectiewerende coating
Resolutie van 1280 x 800

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0 of 3.1 Type A-poort

OPTIONELE ACCESSOIRES

Tafelbevestiging
Verhoger
Muurbevestiging
Computerbevestiging
Logitech Strong-USB-kabel: kabel van 10 m 
inbegrepen, 25 m optioneel

POORTEN EN INTERFACES

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (naar pc)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A  
(voor aansluiting van accessoires)
HDMI-ingang (voor het delen van inhoud)
4-polige hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm 
(1/8")
Geïntegreerde ultrasone speaker
Geïntegreerde PIR-bewegingssensor
100 mm x 100 mm VESA-FDMI  
(Flat Display Mounting Interface)
Kensington-veiligheidssloten (2)

COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN

Logitech Tap is een gecertificeerde controller 
met aanraakbediening voor oplossingen voor 
videovergaderruimtes:
 Google Hangouts Meet
  Microsoft Teams Rooms en Skype Room 

Systems (SRS)
 Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: Tap kan via 
USB op elke computer worden aangesloten 
als extra display voor ondersteunde 
besturingssystemen, waaronder Windows 10 en 
Chrome OS

INHOUD VAN DE DOOS

Tap Touch-controller
Logitech Strong-USB-kabel voor USB 
2.0/3.0/3.1 10 m (32.8 ft)
 Type A (mannelijk) naar Type C (mannelijk)
 Versterkt met aramide
 Plenumkabel
 Eca-/IEC 60332-1-2-gecertificeerd 
 Geschikt voor kabelgoot van ¾ inch
HDMI 1.4a-kabel van 2,0 m (6,5 ft)
Stroomadapter met regionale stekkers 
(100 - 240 V) 2,95 m (9,67 ft)
VESA-montageschroeven (4)
Microvezeldoek
Handleiding

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

ONDERDEELNUMMERS EN UPC

Onderdeelnummer: 939-001796
UPC: 97855147400

Oplossingen voor vergaderruimtes met Logitech Tap

De video-oplossingen voor vergaderruimtes van Logitech Tap omvatten agenda-integratie, deelname met één aanraking en direct inhoud delen. 
Bovendien is het altijd gebruiksklaar. Logitech-vergaderoplossingen zijn vooraf geconfigureerd met software van Google, Microsoft of Zoom die voor 
vergaderruimtes is geoptimaliseerd, en omvat alle nodige componenten:  
Tap-touchcontroller, compacte computer, bekabeling in de muur en de Logitech MeetUp- of Rally-conferentiecamera. Ga voor meer informatie naar  
www.logitech.com/tap.


