Ofereça uma nova
A Logitech está comprome�da em fornecer
soluções de colaboração que garantam que
educadores e alunos permaneçam ligados quando
o ensino à distância o exige. Oferece ligações de
qualidade em circunstâncias nas quais estar
ﬁsicamente presente pode ser di�cil.

Quer seja em aula ou na biblioteca,
os alunos e os professores precisam
de headsets que ofereçam uma boa
qualidade de som, um bom
microfone e que bloqueiem o ruído
do exterior, para uma experiência
mais imersiva e uma maior
concentração.

As câmaras da Logitech
oferecem vídeo de alta
qualidade e funcionam com
diversas plataformas de
videoconferência como
Microso� Teams, Zoom, Google
Meet, entre outras.

Os sistemas de videoconferência
para salas maiores permitem que
vários alunos na sala, ou a par�r
de outro lugar, possam sen�r-se
envolvidos e com maior facilidade
em colaborar entre si, tornando as
aulas mais ﬂuídas.

Espaço Individual
do Docente ou Aluno
Solução: Brio | C930e | C920e | C505e
Para espaços individuais, como o
escritório em casa do professor ou
quando o aluno acede a um computador
na biblioteca ou sala de informá�ca.
Proporcione uma solução que privilegie a
qualidade de imagem, bem como a
redução de ruído.
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Salas Pequenas
Solução: MeetUp | Rally Bar Mini | BCC950
A conﬁguração de uma sala pequena com a
Rally Bar Mini ou MeetUp oferecem áudio e
vídeo superiores num formato compacto e
mul�funcional. Já a BCC950, com um design
all-in-one, permite uma fácil u�lização e
poupar espaço. Têm funcionalidade Plug and
Play em Windows e MacOS, vídeo até 4K
(excepto BCC950) e áudio ní�do.
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Salas Médias
Solução Autónoma: Rally, Rally Bar, Tap
Experimente uma ó�ca brilhante e áudio
que preenche a sala com a conﬁguração da
Logitech Rally ou Rally Bar numa sala de
aula ou de formação de porte médio. A
Rally Bar é uma solução tudo-em-um
desenvolvida para pequenas ações de
formação, que possibilita a montagem na
parede ou sobre uma super�cie.
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Salas Grandes
Solução Autónoma: Rally Plus, Tap
Para um sistema completo de
videoconferência, a solução Logitech Rally Plus
com o Tap é a solução ideal para dar aulas em
formato híbrido, onde estão alunos presentes e
outros à distância. Esta conﬁguração de salas
grandes combina gestão fácil com uma
excelente cobertura numa ampla variedade de
tamanhos e layouts de sala.
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