
VIDEOMØTER MED  
ET ENKELT TRYKK.

Touchskjermen Logitech® Tap kan kobles til 
alle datamaskiner via USB, og åpner nye 
muligheter for å kunne styre programmer 
sammen med en større møteromsskjerm 
på veggen. I motsetning til AV-kontroller 
som krever komplisert integrasjon og 
installasjon, tilbyr Logitech Tap plug-and-
play-tilkobling i form av en ekstra skjerm. 

Utviklere og systemintegratorer kan 
deretter utvikle et berøringsbasert 
brukergrensesnitt for å forenkle 
arbeidsflyter og automatisere oppgaver.

Logitech Tap er utstyrt med en krystallklar 
10,1-tommers berøringsskjerm og 
imponerer med sin utrolig lave profil og 
sitt store utvalg av monteringstilbehør. 
Den har et elegant utseende og praktiske 
plasseringsalternativer som støtter en 
rekke romstørrelser og layouter.

Logitech Tap er en ideell kontroller for 
videokonferanseløsninger fra Google®, 
Microsoft® og Zoom. Hvis du ønsker 
mer informasjon om forhåndsdefinerte 
Logitech-romløsninger for Hangouts™ 
Meet, Microsoft Team Rooms og Skype® 
Room Systems og Zoom Rooms, kan du 
besøke www.logitech.com/ Tap.

Logitech Tap



FUNKSJONER OG FORDELER

1   10,1" berøringsskjerm: Den store, responsive berøringsskjermen 
er fingeravtrykkbestandig og har antirefleksegenskaper for å gjøre 
den enklere å lese og betjene.

2   En nesten lydløs konstruksjon: Den slanke designen uten vifte 
har en behagelig 14° vinkel som gjør det enklere å lese det som står 
på skjermen, samtidig som du får plass til tilkoblinger, kabler og 
festemekanismer.

3   Alltid på-funksjon: En innebygd bevegelsessensor sparer strøm 
når enheten ikke er i bruk, og slås på når en person nærmer seg.

4   Hodetelefonkontakt: Utvider vertsmaskinens kablede 
lydfunksjoner til skrivebordet, perfekt for private samtaler og for 
hørselshemmede.

5   To kabelutganger: En solid metallkonstruksjon med avtagbar 
bunn og utganger på baksiden gjør det enklere å oppbevare og 
rute kablene på en ryddig og sikker måte.

6   Innebygd oppbevaring av kabler: Tap kommer med et 
omfattende spenningsavlastnings- og oppbevaringssystem, som er 
helt skjult i enheten, for å holde styr på kabler og tilkoblinger.

7   Port for USB-tilbehør: Koble til et tilbehør, for eksempel en USB-
høyttalertelefon, eller koble til en annen Tap-enhet for programmer 
som støtter skjermreplikering1.

8   Flere monteringsalternativer: Et innebygd 100 mm VESA-mønster 
er kompatibelt med tusenvis av monteringsalternativer og tilbehør 
fra tredjeparter. Valgfrie alternativer for bord- og veggmontering 
og hevet montering gir enda mer fleksibilitet.

9   HDMI-inngang for deling av innhold: Tilbyr umiddelbar kablet 
innholdsdeling når den brukes sammen med maskinvare for Google 
Hangouts Meet, Microsoft Team Room og Zoom Rooms.

10   Tyverisikring: Hold Tap sikkert på plass ved å koble en 
sikkerhetskabel til en av Kensington-låsene, en på bunnen og en på 
baksiden.

11   Kabling som er klassifisert for montering i vegg: Den 
medfølgende Logitech Strong USB-kabelen på 10 m er robust 
og slitesterk og er både plenum-klassifisert og Eca-sertifisert for 
kabelføring i vegger, over tak og i rør.
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Logitech Tap er utviklet med tanke på pålitelig ytelse på arbeidsplassen, med gjennomtenkte funksjoner som gir en flott 
brukeropplevelse. En rekke monteringsalternativer og muligheten til å føre kablene ut fra baksiden eller fra bunnen gjør det enklere å 
distribuere Tap i de fleste innendørs møterom.
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MONTERINGSALTERNATIVER

LOGITECH STRONG USB-KABEL

BORDMONTERING

VEGGMONTERING

HEVET MONTERING

100 mm VESA

Logitech Tap leveres med flere monteringsalternativer og kabling som er klassifisert for montering i vegg. Alternativene støtter et 
bredt spekter av romoppsett og -størrelser, så du kan distribuere den samme brukeropplevelsen i alle rom. Du kan enkelt sørge for 
at Tap sitter godt på plass, optimalisere kabelføringen og få 180° rotasjon med alternativet for bordmontering. Taps alternativ for 
hevet montering øker skjermens vinkel til 30°. Taps alternativ for veggmontering gir deg verdifull plass på skrivebordet i små rom. Et 
innebygd 100 mm VESA-mønster støtter tusenvis av monteringsalternativer samt tilbehør fra tredjeparter.

Den innovative Logitech Strong USB-kabelen kombinerer enkel 
plug-and-play via USB med den robuste kabelutformingen og 
klassifiseringen for montering i vegg, som vanligvis kommer 
med spesialkabler. På 10 meter er den medfølgende Logitech 
Strong USB-kabelen to ganger så lang som de lengste vanlige 
USB-kablene. Dessuten er Logitech Strong USB aramidforsterket, 
plenum-klassifisert og Eca-sertifisert, så du kan skjule kablingen 
i vegger, over tak eller i standard ¾"-rør.

Logitech Strong USB er også tilgjengelig i 25 meters lengde for 
større rom og lengre kabelføringer.

1   Klassifisert for montering i vegg: Plenum-klassifisert og 
Eca-kompatibel for vegg- og rørledninger.

2   Ryddig tilkobling: Fungerer med Taps 
kabeloppbevaringssystem for å gi deg ryddige tilkoblinger.

3   Høy slitestyrke: Aramidforsterket for høy slitestyrke og 
robusthet.
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www.logitech.com/tap 1 Funksjonen er aktivert når den støttes av programvaren.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR LOGITECH TAP

PRODUKTMÅL

Total høyde x bredde x dybde: 
58 x 244 x 179 mm 
2,3 x 9,6 x 7,0 tommer
1,25 kg

BERØRINGSSKJERM

10,1"diagonal skjerm med 14° visningsvinkel
Oleofobisk belegg og antirefleksbelegg
1280 x 800 oppløsning

SYSTEMKRAV

Windows® 10
Chrome OS™
USB 2.0, 3.0 eller 3.1 type A-port

EKSTRA TILBEHØR

Bordmontering
Hevet montering
Veggmontering
PC-montering
Logitech Strong USB-kabel: 10 m kabel 
inkludert, 25 m er valgfritt

PORTER OG GRENSESNITT

USB 2.0/3.0/3.1 type C (til PC)
USB 2.0/3.0/3.1 type A  
(for tilkobling av tilbehør)
HDMI-inngang (for deling av innhold)
3,5 mm 4-polet hodetelefonkontakt
Integrert ultralydhøyttaler
Integrert PIR-bevegelsessensor
100 x 100 mm VESA FDMI  
(monteringsgrensesnitt for flatskjerm)
Spor for Kensington-lås (2)

KOMPATIBILITET OG SERTIFISERINGER

Logitech Tap er sertifisert 
som en berøringskontroller for 
videokonferanseløsninger:
 Google Hangouts Meet
  Microsoft Teams Rooms og Skype Room 

Systems (SRS)
 Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: Tap kan kobles 
til via USB som en ekstra skjerm for støttede 
operativsystemer, inkludert Windows 10 og 
Chrome OS

I ESKEN

Tap berøringskontroller
Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1-kabel  
10 m
 Type A (hann) til Type C (hann)
 Aramidforsterket
 Plenum-klassifisert
 I samsvar med Eca / IEC 60332-1-2 
 Kan legges i ¾-tommers rør
HDMI 1.4a-kabel 2,0 m
Strømadapter med regionale plugger (100–
240 v) 2,95 m
VESA-monteringsskruer (4)
Mikrofiberstoff
Dokumentasjon

GARANTI

2 års begrenset maskinvaregaranti

ARTIKKELNUMMER OG UPC

Artikkelnummer: 939-001796
UPC: 97855147400

Romløsninger med Logitech Tap

Romløsninger for videokonferanser med Logitech Tap tilbyr kalenderintegrasjon, en berøringsfunksjon for å delta, deling av øyeblikkelig innhold og 
alltid på-funksjonalitet. Logitech romløsninger er forhåndskonfigurert med romoptimalisert programvare fra Google, Microsoft eller Zoom, inkludert 
alle nødvendige komponenter: Tap berøringskontroller, en liten datamaskin,kabling som er klassifisert for montering i vegg, og et konferansekamera 
av typen Logitech MeetUp eller Rally. Les mer på www.logitech.com/tap.


