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1
 Synergy Research Group, Raport dotyczący udziału w światowym rynku urządzeń tradycyjnych i urządzeń wideo USB w I kw. 2021 roku
2
 Nagroda Frost & Sullivan za najlepsze praktyki w zakresie wiodącej pozycji na globalnym rynku urządzeń do wideokonferencji 

WSPÓŁPRACA WIDEO DLA PRACOWNIKÓW HYBRYDOWYCH

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się na zawsze. Jest elastyczny i przestał być 
definiowany przez konkretną lokalizację.Przy czym nic nie musi odbywać się 
w biurze. Praca jest wykonywana wszędzie tam, gdzie znajdą się ludzie.

Ten nowy sposób pracy sprawił, że kluczowe znaczenie dla współpracy ma obraz 
wideo, umożliwiając kontakty między osobami twarzą w twarz, niezależnie od ich 
lokalizacji czy strefy czasowej. Ale ważne jest również to, aby każda osoba w takim 
środowisku miała takie samo miejsce przy stole.

Rozwiązania do współpracy wideo firmy Logitech są przeznaczone dla 
pracowników hybrydowych. Są łatwe w konfiguracji i zarządzaniu oraz proste 
w obsłudze. Nasze rozwiązania sprzyjają zapewnieniu równości i równego udziału 
w spotkaniach, umożliwiając każdej osobie bycie wyraźnie widzialną i słyszalną.

To nasze podejście do projektowania w duchu „człowiek na pierwszym miejscu” 
sprawia, że jesteśmy kochani przez użytkowników końcowych, będąc dostawcą 
pierwszego wyboru wśród liderów IT. A teraz staliśmy się numerem 1 na świecie 
w dziedzinie sprzętu do wideokonferencji 1 i zostaliśmy uznani przez Frost & 
Sullivan liderem rynku w kategorii urządzeń do wideokonferencji 2

.

Więcej na stronie logitech.com/vc 

Logitech®  wspomaga pracę 
hybrydową dzięki rozwiązaniom 
do współpracy wideo, które 
zapewniają wszystkim osobom 
jednakowe wrażenia podczas 
spotkań. Pomagamy 
pracownikom i zespołom lepiej 
ze sobą pracować niezależnie od 
miejsca, w którym się znajdują, 
bez uszczerbku dla jakości, 
wydajności i kreatywności, jakie 
zapewnia im współpraca.

https://logitech.com/vc
https://logitech.com/vc
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KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DO POMIESZCZEŃ

Rozwiązania do pomieszczeń firmy Logitech są wstępnie skonfigurowane do 
stosowania w salach konferencyjnych o praktycznie dowolnej wielkości lub 
dowolnym układzie. Obejmują one następujące urządzenia:

Kamera lub panel wideo Logitech ultra HD zoptymalizowany pod kątem 
pomieszczenia, z elektrycznym systemem przesuwania i pochylania oraz 
z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji (AI), takich jak 
autokadrowanie.

Kontroler dotykowy do sal konferencyjnych Logitech Tap lub Tap IP, 
zapewniający prostą obsługę spotkań za pomocą funkcji dołączania 
jednym dotknięciem.

Platforma komputerowa, dostępna w jednej z dwóch konfiguracji:

• jako mini komputer lub urządzenie komputerowe RoomMate,
• wbudowana w panel wideo w przypadku stosowania, jako urządzenie 
autonomiczne,

Platforma zarządzania urządzeniami Sync, która współpracuje z 
narzędziem do zarządzania usługami wideo w celu zapewnienia 
optymalizacji urządzeń znajdujących się w sali konferencyjnej oraz analityki 
pomieszczenia wspomaganej sztuczną inteligencją.

Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo instalacji w miejscu spotkań 
elementy rozwiązań Logitech są wyposażone w elastyczne opcje montażu oraz 
system zarządzania kablami klasy korporacyjnej. Rozwiązanie do sali 
konferencyjnej można również ulepszyć korzystając z dostępnych produktów, 
do których należą:

Kamera Scribe do tablic wspomagana sztuczną inteligencją, przeznaczona 
do łatwego udostępniania treści tablic w czasie każdego spotkania wideo.

Panel planistyczny Tap Scheduler, który pomaga pracownikom w biurze 
w łatwym znalezieniu lub zarezerwowaniu sali konferencyjnej.

Akcesoria, takie jak mikrofony rozszerzające, uchwyty, okablowanie i złącze 
Logitech Swytch.

Rozwiązania do pomieszczeń firmy 

Logitech posiadają certyfikaty i są 

kompatybilne z wiodącymi usługami 

w zakresie współpracy wideo, takimi jak:
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ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH POMIESZCZEŃ

MAŁE POMIESZCZENIA
od 2 do 6 miejsc

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku i obrazu w małym lub 
ciasnym pomieszczeniu, wybierz panel Rally Bar Mini.
Korzystaj z funkcji AI, takich jak funkcja autokadrowania 
RightSight.

Albo - wybierz bardziej kompaktową kamerę MeetUp. Kolejne 
świetne rozwiązanie pasujące do małych pomieszczeń.

Ustaw ekran Tap na stole lub zamontuj uchwyt ścienny, aby 
zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.

ŚREDNIE POMIESZCZENIA
od 8 do 12 miejsc

W miarę zwiększania się pomieszczeń stoły stają się coraz 
dłuższe, a ludzie siedzą dalej od kamery.W przypadku takich 
przestrzeni wybierz panel typu „wszystko w jednym” Rally 
Bar lub panel modułowy Rally System.

Oba rozwiązania wyposażone są w wysokiej klasy kamerę 
konferencyjną o zaawansowanej rozdzielczości ultra HD, 
która może obsługiwać pomieszczenia w szerokim zakresie 
wielkości i układów.

DUŻE POMIESZCZENIA
od 16 do 20 miejsc lub większe

Duże możliwości konfiguracji obejmują system Rally Plus 
z możliwością rozbudowy, wyposażony w kamerę Rally 
o rozdzielczości ultra HD, dwa głośniki i dwa panele 
mikrofonowe dla zapewnienia krystalicznie czystego obrazu 
i dźwięku w całym pomieszczeniu.

Możliwość rozszerzenia do 7 paneli mikrofonowych 
w przypadku bardzo dużych pomieszczeń lub unikalnych 
układów, takich jak sale lekcyjne mieszczące do 46 miejsc.
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PANELE WIDEO I KAMERY KONFERENCYJNE

Firma Logitech oferuje cały szereg paneli wideo i kamer konferencyjnych zoptymalizowanych pod kątem różnych sal 
konferencyjnych i przestrzeni. Stopień zaawansowania naszej technologii wideo i sztucznej inteligencji stanowi kluczowy powód, 
dla którego organizacje decydują się na wyposażenie swoich sal konferencyjnych w urządzenia firmy Logitech, nr 1 na świecie
w dziedzinie rozwiązań w zakresie sprzętu do wideokonferencji.

Więcej informacji na temat dodatkowych opcji kamer można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Rally Bar to główny panel wideo firmy Logitech typu „All-in-One” 
przeznaczony dla średniej wielkości sal konferencyjnych.
Znakomita optyka, potężny dźwięk i niezwykła prostota 
wyznaczają nowy standard w zakresie współpracy wideo.
Możliwość obsługi w trybie USB lub w trybie urządzenia.

Panel Rally Plus, główny system 
wideokonferencji firmy Logitech 
przeznaczony dla dużych i bardzo dużych 
pomieszczeń, to urządzenie,
w którym moc spotyka się
z elastycznością. Rally Plus jest wyposażony 
w kamerę PTZ o rozdzielczości ultra HD
i modułowy system audio, a jego działanie 
jest wspomagane przez sztuczną 
inteligencję. Możliwość rozszerzenia
do 7 paneli mikrofonowych dla 
zapewnienia obsługi większej grupy 
uczestników.

Rally Bar Mini, najbardziej zaawansowany panel wideo firmy 
Logitech typu „All-in-One”. Przeznaczony do małych lub 
ciasnych pomieszczeń, to urządzenie, w którym prostota 
spotyka się z wszechstronnością. Możliwość obsługi na dużą 
skalę w trybie USB lub w trybie urządzenia.

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUp to kamera konferencyjna typu 
„plug-and-play” przeznaczona do 
małych sal konferencyjnych, 
wyposażona w bardzo szeroki obiektyw 
z elektryczną regulacją obrotu
i pochylenia i posiadający 5-krotne 
powiększenie, w kompaktowej, łatwej 
do instalacji wąskiej obudowie.

MEETUP

Rally Camera to wysokiej klasy 
autonomiczna kamera USB, która 
zapewnia doskonale ostry obraz
o rozdzielczości do 4K, idealna do 
średnich i dużych sal konferencyjnych.
Kamera Rally może być stosowana 
wraz z rozwiązaniami innych 
dostawców lub jako kamera 
dodatkowa w większych 
pomieszczeniach konferencyjnych, 
klasach i audytoriach.

RALLY CAMERA

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products
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KONTROLERY DOTYKOWE I PANELE PLANISTYCZNE

TAP
Kontroler dotykowy do sal konferencyjnych, który 
umożliwia dołączanie do spotkania wideo jednym 
dotknięciem oraz łatwe udostępnianie treści, a przy tym 
jest prosty w konfiguracji. Dzięki prostemu
i zabezpieczonemu okablowaniu oraz wielu opcjom 
w zakresie montażu kontroler Tap można wygodnie 
umieścić w pobliżu uczestników w celu zapewnienia 
schludnego i profesjonalnego montażu. Kontroler 
błyskawiczne udostępnianie treści dzięki kablowi
HDMI lub podłączonemu w pomieszczeniu
systemowi. Kontroler Tap jest elementem rozwiązań 
do pomieszczeń, które obejmują kontrolery 
dotykowe podłączane przez port USB.

TAP IP
Kontroler dotykowy do sal konferencyjnych 
podłączany za pośrednictwem sieci, który umożliwia 
dołączanie do spotkania wideo jednym dotknięciem 
oraz łatwe udostępnianie treści, a przy tym jest prosty 
w konfiguracji. Dzięki złączu Power over Ethernet, 
prostemu i zabezpieczonemu okablowaniu oraz 
wielu opcjom w zakresie montażu kontroler Tap IP 
umożliwia wygodną instalację i jest gotowy do 
obsługi kolejnego spotkania wideo. Urządzenie jest 
elementem rozwiązań do pomieszczeń, które 
obejmują kontrolery dotykowe podłączane 
za pomocą adresu IP.

TAP SCHEDULER
Panel planistyczny opracowany z myślą o miejscach 
spotkań. Wskazuje dostępność odległych sal, 
wyświetlając szczegóły spotkania na miejscu.
Umożliwia rezerwację miejsca na spontaniczne 
spotkania lub zaplanowane sesje. Proste 
zarządzanie kablami i dołączone do zestawu 
uchwyty umożliwiają profesjonalny montaż panelu 
Tap Scheduler poza miejscem spotkań w celu 
szybkiego wdrożenia.
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SCRIBE
Swobodnie udostępniaj tablice podczas 
wideokonferencji dzięki Logitech Scribe - kamerze do 
obsługi tablic wyposażonej w funkcje AI, przeznaczonej 
do użytku z aplikacjami Microsoft Teams Rooms, Zoom 
Rooms oraz innymi wiodącymi serwisami 
wideokonferencyjnymi. Wbudowane funkcje AI 
i niestandardowy obiektyw sprawiają, że kamera Scribe 
przesyła doskonale przejrzystą zawartość tablicy 
podczas wideokonferencji. Przycisk do udostępniania 
bezprzewodowego kamery Scribe sprawia, że 
rozpoczęcie przesyłania zawartości tablicy jest szybkie 
i wymaga tylko naciśnięcia jednego przycisku.
Udostępnianie można również z łatwością zainicjować 
za pomocą sterownika dotykowego Tap.

SWYTCH
Złącze Logitech Swytch rozwiązuje problemy dotyczące kompatybilności 
z innymi rozwiązaniami do obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft 
Teams Rooms i Zoom Rooms. Dzięki użyciu złącza Swytch znajdujący się w sali 
sprzęt audiowizualny może być używany do obsługi wszystkich spotkań wideo, 
seminariów internetowych czy aplikacji przesyłania strumieniowego: po prostu 
uruchom oprogramowanie na laptopie i podłącz go za pomocą złącza Swytch.
Dzięki umieszczeniu w stole uniwersalnego złącza USB typu A + C Swytch 
eliminuje konieczność stosowania wielu kabli, przejściówek i procedur 
resetowania, które mylą użytkowników i generują zgłoszenia serwisowe.

ROZSZERZENIA ROZWIĄZAŃ DO POMIESZCZEŃ

URZĄDZENIA KOMPUTEROWE

Ta sama platforma urządzeń, która jest 
zintegrowana z panelem Rally Bar i Rally Bar 
Mini, jest również dostępna jako urządzenie 
autonomiczne, które może być stosowane 
w rozwiązaniach do pomieszczeń 
wyposażonych w kompatybilną kamerę 
konferencyjną, np. MeetUp, lub modułowy 
system Rally lub Rally Plus. Jako urządzenie 
o niewielkich rozmiarach, RoomMate 
ułatwia wdrożenie aplikacji Microsoft Teams 
Rooms na Android, Zoom Rooms oraz 
innych obsługiwanych usług.

Niewielki system obliczeniowy, 
zatwierdzony przez Google i gotowy 
do stosowania w rozwiązaniach do 
pomieszczeń zbudowanych w oparciu 
o aplikację Google Meet.

Urządzenie obliczeniowe o niewielkich 
rozmiarach przeznaczone dla 
rozwiązań do pomieszczeń pracujących 
w środowisku Windows. Dostępne 
u różnych dostawców komputerów, 
w tym w firmie Dell, HP, Intel i Lenovo.

ROOMMATE GOOGLE MEET COMPUTE SYSTEMMINI PC
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AKCESORIA

Zwiększ zasięg dźwięku i zapewnij 
wygodny dostęp do przycisków 
wyciszenia. Kompatybilny
z panelami Rally Bar Mini, Rally Bar
i Rally System. Dostępny w kolorze 
grafitowym lub białym.

Zapewnij obsługę niestandardowego 
rozmieszczenia mikrofonów 
w przypadku większych stołów dzięki 
zastosowaniu trzech złączy do paneli 
mikrofonowych Rally. W zestawie
do konfiguracji dużych pomieszczeń.

Ukryj kable i zamocuj mikrofony na stole lub w suficie, aby 
uzyskać schludny i estetyczny wygląd. Dostępny w kolorze 
grafitowym lub białym.

PANEL MIKROFONOWY RALLY

KONCENTRATOR PANELI 
MIKROFONOWYCH RALLY

UCHWYT DO PANELI MIKROFONOWYCH RALLY

Zwiększ zasięg kabla panelu 
mikrofonowego Rally
lub koncentratora paneli mikrofonowych 
Rally o dodatkowe 10 metrów
w przypadku większych pomieszczeń.

PRZEDŁUŻACZ KABLA DLA PANELU 
MIKROFONOWEGO RALLY

Dodaj wsporniki montażowe 
do elementów systemu modułowego 
Rally, w tym kamery, głośników, 
koncentratora monitorów 
i koncentratora stołowego.

ZESTAW MONTAŻOWY RALLY (DLA 
SYSTEMU RALLY PLUS)

Zamocuj panel Rally Bar, Rally Bar Mini lub kamerę 
Rally powyżej lub poniżej monitorów przy użyciu 
punktów montażowych VESA.

UCHWYT DO MONTAŻU PANELI WIDEO 
NA TELEWIZORZE

Dostosuj salę konferencyjną do swoich potrzeb dzięki różnym akcesoriom.
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Zabezpiecz kable i zamocuj urządzenia 
RoomMate oraz inne urządzenia komputerowe 
o niewielkich rozmiarach zgodne
ze standardem montażowym VESA 100 mm 
do ścian, pod stołami i za monitorami.

UCHWYT NA URZĄDZENIE KOMPUTEROWE

Dodaj przedłużacz kabla o długości 
10 metrów dla mikrofonu 
rozszerzającego do kamery MeetUp.

PRZEDŁUŻACZ KABLA DLA 
MIKROFONU KAMERY MEETUP

Dodaj mikrofon z funkcją wyciszania, 
aby zwiększyć zakres przechwytywania 
dźwięków przez kamerę MeetUp.

MIKROFON ROZSZERZAJĄCY DO 
KAMERY MEETUP

Zamocuj kamerę MeetUp powyżej 
lub poniżej monitorów przy użyciu 
punktów montażowych VESA. Dostępny 
w rozmiarze standardowym i rozmiarze 
XL dla monitorów o przekątnej 
odpowiednio do 55 lub 90 cali.

UCHWYT DO MONTAŻU KAMERY 
MEETUP NA TELEWIZORZE

Zamocuj kontroler dotykowy Logitech Tap płasko do stołu 
za pomocą uchwytu stołowego lub zwiększ kąt widzenia, 
aby zapewnić lepszą widoczność za pomocą uchwytu
z podwyższeniem. Uchwyt ścienny pozwala zaoszczędzić 
miejsce na stole w mniejszych pomieszczeniach.

Zamocuj panel wideo Rally Bar Mini lub Rally 
Bar na ścianie, aby ograniczyć do minimum 
zajmowane miejsce.

UCHWYT DO MONTAŻU PANELI 
WIDEO NA ŚCIANIE

UCHWYT DO MONTAŻU KONTROLERA TAP NA 
STOLE, NA PODWYŻSZENIU ORAZ NA ŚCIANIE

AKCESORIA
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INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DO WSPÓŁPRACY

Tak jak ważne jest, aby osoby znajdujące się w sali konferencyjnej były widziane i słyszane przez zdalnych uczestników 
spotkania, tak również osoby pracujące w domu lub w innym miejscu muszą wyglądać i brzmieć jak najlepiej.
Indywidualne rozwiązania do współpracy firmy Logitech przekształcają każde miejsce pracy w przestrzeń umożliwiającą 
podjęcie natychmiastowej współpracy, zapewniając wyjątkową jakość dźwięku i obrazu, minimalizując czynniki powodujące 
rozproszenie oraz umożliwiając zarządzanie sposobem, w jaki chcesz się zaprezentować.

LOGI DOCK
Logi Dock to stacja dokująca typu „All-in-One” wyposażona w elementy 
umożliwiające obsługę spotkań oraz wbudowany zestaw głośnomówiący, który 
płynnie współpracuje z wiodącymi usługami wideokonferencyjnymi.
Opracowana z myślą o indywidualnych stanowiskach pracy, prywatnych biurach
i pomieszczeniach typu „focus room”, stacja Logi Dock umożliwia dołączanie 
do spotkań jednym dotknięciem* oraz zapewnia krystalicznie czysty dźwięk 
podczas rozmów i słuchania muzyki. Jest prosta w konfiguracji, łączy się 
z urządzeniami peryferyjnymi komputera stacjonarnego i eliminuje bałagan
w miejscu pracy zapewniając lepszą wydajność.

* Wymaga zainstalowania aplikacji Logi Tune w celu zapewnienia integracji kalendarza z Kalendarzem Google i pakietem Office 365 oraz obsługi spotkań jednym przyciskiem.Aplikację Logi Tune 

można pobrać bezpłatnie pod adresem www.logitech.com/tune. Obsługa techniczna może się różnić w zależności od dostawcy usług wideokonferencyjnych. Najnowsze informacje można 

znaleźć na stronie dotyczącej zgodności sprzętowej.

Brzmij wyraźnie, pozostawaj w łączności i czuj się pewnie 
podczas spotkań wideo dzięki bezprzewodowym 
słuchawkom dousznym Zone True Wireless i kamerze 
internetowej Brio 4K.

Ciesz się spotkaniami wideo i kontroluj swoje środowisko 
dźwiękowe dzięki kamerze internetowej C925e o wysokiej 
rozdzielczości 1080p i przewodowemu zestawowi 
słuchawkowemu Zone Wired zaprojektowanemu 
szczególnie z myślą o głośniejszych miejscach pracy.

Ciesz się wyjątkowymi rozmowami wideo w każdym 
indywidualnym miejscu pracy – w tym w biurze, domu 
i zdalnie – dzięki bezprzewodowemu zestawowi słuchawkowemu 
Zone Wireless Bluetooth®  i kamerze internetowej Brio 4K.

Wyglądaj i brzmij jak najlepiej podczas rozmów wideo dzięki 
kamerze internetowej C920e o wysokiej rozdzielczości 
1080p i przewodowym słuchawkom dousznym Zone Wired 
w atrakcyjnej cenie, idealnym do masowego wdrożenia

INDYWIDUALNY ZESTAW DO WSPÓŁPRACY WIDEO 
PREMIUM

INDYWIDUALNY PRZEWODOWY ZESTAW DO 
WSPÓŁPRACY WIDEO

INDYWIDUALNY ZESTAW DO WSPÓŁPRACY WIDEO 
PRO

INDYWIDUALNY PODSTAWOWY ZESTAW DO 
WSPÓŁPRACY WIDEO

https://docs.google.com/document/d/1xqm47PEoVzdSUwvxWZVZRx1R95YnReC2S_raE_rbKAs/edit
https://docs.google.com/document/d/1xqm47PEoVzdSUwvxWZVZRx1R95YnReC2S_raE_rbKAs/edit
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INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA WIDEO

Wyglądaj profesjonalnie i pewnie dzięki kamerze internetowej HD z certyfikatem dla firm. Te niewielkie, ale potężne urządzenia
z automatyczną korekcją natężenia światła i zoomem cyfrowym mogą pomóc Ci wyglądać jak najlepiej podczas każdego 
połączenia wideo. Bez względu na to gdzie pracujesz, mamy dla Ciebie kamerę internetową, która spełni Twoje potrzeby
i podniesie Twoje wrażenia w zakresie spotkań wideo na jeszcze wyższy poziom.

Wysokiej klasy kamera internetowa 4K 
z funkcją szerokiego zakresu dynamiki 
(HDR) i obsługą Windows® Hello.
Wyposażona w innowacyjne technologie, 
kamera dostosowuje się tak, 
aby zapewnić Ci jak najlepszy wygląd 
w każdym oświetleniu. To najlepsza 
kamera internetowa do obsługi 
profesjonalnych spotkań wideo.
Kamera internetowa Brio posiada 
5-krotny zoom HD, zmienne pole 
widzenia (90°/78°/65°) i jest wyposażona
w podwójne mikrofony stereo.

Wyglądaj profesjonalnie w każdym 
miejscu dzięki kamerze internetowej 
dla biznesu o rozdzielczości 1080p, 
która jest łatwa w obsłudze
i doskonale nadaje się do 
wdrożenia masowego.Kamera 
internetowa C920e zapewnia pole 
widzenia 78° i jest wyposażona
w podwójne mikrofony stereo.

Podnieś jakość swoich spotkań wideo 
dzięki zaawansowanej kamerze 
internetowej o rozdzielczości 1080p, 
która zapewnia doskonały obraz 
w praktycznie każdym środowisku 
i obsługuje standard kodowania H. 264.
Kamera internetowa C930e posiada
4-krotny zoom HD, pole widzenia 90°
i jest wyposażona w podwójne mikrofony 
stereo.

Wyraźny, płynny i kolorowy obraz dzięki 
automatycznej korekcji natężenia 
światła, która dostosowuje się do 
miejsca spotkania.Ta kamera oferuje 
rozdzielczość HD 720p i posiada 
mikrofon dalekiego zasięgu do 3 m.
Kamera C505e zapewnia pole widzenia 
60° i jest wyposażona w mikrofon mono.

Ulepszona biznesowa kamera 
internetowa o rozdzielczości 1080p
z funkcją automatycznej regulacji 
ostrości HD dla zapewnienia 
rzeczywistej wyrazistości obrazu.
Kamera C925e zapewnia profesjonalną 
jakość obrazu i jest przeznaczona do 
całodziennego użytkowania, obsługuje 
standard kodowania H.264, zapewnia 
pole widzenia 78° i jest wyposażona
w podwójne mikrofony stereo.
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INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA AUDIO

Zestawy słuchawkowe i słuchawki douszne Logitech Zone to urządzenia klasy korporacyjnej, stworzone z myślą o współczesnych 
pracownikach i posiadające certyfikat zgodności z większością głównych platform połączeń konferencyjnych. Pobierz aplikację Logi 
Tune, aby móc w prosty sposób zarządzać słuchawkami i dostosowywać dźwięk do swoich preferencji.

Słuchawki douszne Bluetooth®  zapewniają wyjątkową jakość 
dźwięku, eliminując niepożądane szumy dzięki zaawansowanej 
technologii formowania wiązki i adaptacyjnej hybrydowej 
funkcji ANC. 

ZONE TRUE WIRELESS

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® zaprojektowany z myślą o pracy

w dowolnym miejscu zapewniający wyjątkowy dźwięk, posiadający 

funkcję wyciszania mikrofonu przez obrócenie i umożliwiający 

bezprzewodowe ładowanie Qi. Funkcja ANC pomaga ograniczyć 

rozpraszanie uwagi nawet w głośnych miejscach pracy. Płynne 

przełączanie między smartfonem i komputerem umożliwiające 

słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów.Zestaw słuchawkowy 

Zone Wireless Plus jest wyposażony w odbiornik Logitech 

Unifying + Audio, który umożliwia łączenie się z nawet sześcioma 

bezprzewodowymi urządzeniami peryferyjnymi Logitech 

Unifying.

ZONE WIRELESS (PLUS)

Przewodowy zestaw słuchawkowy USB, który zapewnia doskonały 
dźwięk w czasie wymagającym skupienia oraz niezawodną czystość 
rozmów dzięki zastosowaniu technologii podwójnego mikrofonu 
z funkcją redukcji szumów. Duże membrany 40 mm zapewniają 
pełne brzmienie basów, gwarantując satysfakcjonujący dźwięk 
zarówno w trakcie prowadzenia rozmów wideo, jak i słuchania 
muzyki.

ZONE WIRED

Przewodowe słuchawki douszne z wbudowanym podwójnym 
mikrofonem bez wysięgnika z funkcją redukcji szumów, który 
wychwytuje głos w pełnej czystości.Zawsze pozostawaj w łączności 
dzięki wygodnym złączom typu „plug-and-play”: 3,5 mm, USB-C
i USB-A.

SŁUCHAWKI DOUSZNE ZONE WIRED
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OPROGRAMOWANIE

Wraz z rozszerzaniem się 
zakresu wdrożenia wideo rośnie 
liczba urządzeń, którymi trzeba 
zarządzać. Aplikacja Sync 
współpracuje z narzędziem 
administratora Twojego 
dostawcy usług, pomagając
w tworzeniu i utrzymaniu 
wdrożenia wideo, na którym 
polegać może cała Twoja 
organizacja.

Pozwól swoim pracownikom 
prowadzić wideokonferencje 
niezależnie od miejsca,
w którym się znajdują 
– w domu, w biurze czy będąc
w ruchu. Dzięki aplikacji Logi 
Tune ustawienia kamery 
internetowej i zestawu 
słuchawkowego są bardzo 
łatwe. Ponadto dołączanie
do spotkań wideo jest 
łatwiejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej dzięki zapewnieniu 
integracji kalendarza i stacji 
dokującej Logi Dock.

SYNC LOGI TUNE

CollabOS to ujednolicony system operacyjny działający na urządzeniach do 
wideokonferencji firmy Logitech, takich jak Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP 
oraz Tap Scheduler, który umożliwia płynną współpracę rozwiązań do sal konferencyjnych 
między sobą oraz z urządzeniami i usługami wideo innych dostawców, zapewniając 
spójne doświadczenie dla organizatorów spotkań oraz ich uczestników.

COLLABOS

Technologie oprogramowania firmy Logitech są integralną częścią doświadczenia w zakresie odbywania spotkań, zarówno w salach 
konferencyjnych, jak i w ramach indywidualnej współpracy. Oprogramowanie zwiększa możliwości sprzętu firmy Logitech dzięki 
zapewnieniu spójnego, jednolitego i konfigurowalnego doświadczenia w zakresie korzystania z różnych urządzeń i pomieszczeń, 
wraz z możliwością zdalnego zarządzania tymi rozwiązaniami.

Wykrywa ludzkie sylwetki w polu 
widzenia kamery i automatycznie 
przesuwa, pochyla i przybliża obraz 
w celu zapewnienia wygodnego 
kadrowania wszystkich osób 
znajdujących się w pomieszczeniu.

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

Optymalizuje balans oświetlenia
i dostosowuje kolory, skupiając się
na wyglądzie twarzy i zapewniając 
uzyskanie naturalnie wyglądających 
odcieni skóry, nawet w warunkach 
słabego oświetlenia lub oświetlenia 
od tyłu.

Poprawia wyrazistość głosu, tłumiąc 
szumy tła i pogłos, automatycznie 
wyrównując głosy i skupiając się
na aktualnie mówiącej osobie, tak 
aby każdy mógł być słyszalny.

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE

Proaktywne technologie Logitech RightSense automatyzują spotkania i dostarczają jeszcze więcej wrażeń.



USŁUGI

ROZSZERZONA GWARANCJA NA ROZWIĄZANIA DO WSPÓŁPRACY WIDEO

PLAN SERWISOWY SELECT

Zakup rozszerzonej gwarancji* daje pewność, że zakupione systemy
i urządzenia do współpracy wideo firmy Logitech przeznaczone do sal 
konferencyjnych są objęte ochroną gwarancyjną przez okres do pięciu lat
od daty ich zakupu. Rozszerzone gwarancje są dostępne na okres jednego 
roku lub trzech lat po upływie pierwotnego dwuletniego okresu gwarancji firmy 
Logitech.

* Obowiązuje regulamin.Usługa niedostępna we wszystkich krajach.Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usługi serwisowe 
firmy Logitech są 
przeznaczone dla 
firm, które chcą 
zabezpieczyć swoje 
rozwiązania do 
wideokonferencji 
lub wydłużyć okres 
ich eksploatacji.

Logitech Select to kompleksowy plan serwisowy, który gwarantuje, że rozwiązania 
do współpracy wideo są gotowe i sprawne zawsze wtedy, gdy Twoje zespoły ich 
potrzebują. Jest to możliwe dzięki usługom serwisowym klasy biznesowej 
świadczonym przez dostawcę, którego znasz i któremu możesz zaufać. Plan Select 
zapewnia całodobową pomoc techniczną przez 7 dni w tygodniu, dedykowanego 
menadżera ds. sukcesu klienta (CSM), przyspieszone procedury autoryzacji zwrotu 
(RMA), części zamienne na miejscu oraz zaawansowaną analitykę Sync.
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