
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Logitech

Expansion
Mic for MeetUp 

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Logitechs förlängningsbara mikrofon för MeetUp ger 
större flexibilitet i mötesrumskonfigurationer. MeetUps 
inbyggda strålformande mikrofoner är optimerade för 
upp till 2,4 meter. För att utöka det intervallet upp till 4,2 
meter tillsätter du en förlängningsbar mikrofon.  
Så oavsett om folk sitter vid ett bord, längs väggen eller 
står upp, så innebär den förlängningsbara mikrofonen  
för MeetUp att alla hörs.

Logitech

MeetUp 
Allt-i-ett-ConferenceCam

MeetUp är Logitechs förstklassiga konferenskamera 
utformad för små konferensrum och trånga utrym-
men. Nu slipper alla trängas runt laptopar.
Med superbred bildvinkel på 120 grader samt ett 
objektiv för panorering/lutning gör MeetUp varenda 
plats runt bordet tydligt synlig. Det inbyggda ljudet 
är optimerat för mötesrumsakustik, så att var och 
en kan både höras och synas.

Logitech

MeetUp
Remote Control

 G Superbrett 120 graders 
synfält

 G 3-mikrofonhögtalartelefon
 G Valfritt mikrofonklart 

tillbehör
 G 4K Ultra HD-videosamtal 

(upp till 3840 x 2160 pixlar
 G Motordriven panorering/

vinkling

 G 3 förval för kamera
 G Bluetooth®trådlös teknik
 G RF-fjärrkontroll
 G Flera monteringsalterna-

tiv, däribland bords- och 
väggmontering; valfri  
TV-montering finns

 G Kensington-säkerhets-
skåra
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Logitech

Rally Mounting Kit

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Logitech

Rally Webcam

Logitech

Rally Mic Pod 

Logitech

Rally Mic
Pod Hub

Logitech

Rally Webcam

Logitech Rally levererar video i studiokvalitet, oöver-
träffad röstklarhet och RightSense-automatisering
för bättre möten med videokonferensprogram som 
fungerar med USB-enheter, inklusive Google
Hangouts Meet, Microsoft Skype® for
Business, Microsoft Teams och Zoom. 

Rally-mikrofonenheten har en snyggt, diskret 
design och förstaklassiga material, vilket leder 
till anmärkningsvärt klart, naturligt, konversati-
onsljud. Upp till sju mikrofoner arbetar tillsam-
mans för att bilda en strålformad mikrofon-
matris med konsekvent ljudräckvidd för varje 
sittplats i större mötesrum.

Med sin förstklassiga design och ett Ultra-HD-bildsystem 
utgör Rally Kamera topprodukten bland fristående video- 
kameror från Logitech. Fullpackad med avancerad optik  
och banbrytande teknik ger Rally Kamera topprestanda i  
yrkesrelaterade mötesrum av alla former och storlekar.  
Med viskande tyst mekanisk panorering / lutning / zoom, 
rakbladsvass 15X HD-zoom, ett brett 90° synfält och kraft-
full 4K-sensor, återger Rally Kamera varje person i rummet 
med verkligt fenomenal videokvalitet.

 G Rally-kamera 
 G Rally-skärmhubb 
 G  Rally-bordshubb 
 G  Rally-högtalare (x1) 
 G  Rally-mikrofonenhet (x1) 
 G  Fjärrkontroll 
 G  USB typ C till USB typ C 
 G  USB typ A till USB typ B 
 G  CAT6A Ethernet-kabel 

 G Ger flexibla placeringsalternativ för 
flera mikrofonenheter

 G Minskar kabeldragning över bord
 G Ansluter både mikrofonenheter 

och extra hubbar

 G RightSense™ teknik automatiserar 
en bättre användarupplevelse

 G Avancerad optik ramar in varje  
deltagare med fantastisk tydlighet

 G Elegant industriell design för  
professionella mötesrum Artikelnr. 960-001227

Artikelnr. 960-001227

Artikelnr. 960-001227

Artikelnr. 939-001644

TILLBEHÖR
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