
SĂLI DE ÎNTÂLNIRI DE DIMENSIUNE MARE 

8-14 PARTICIPANȚI 

 

1. P300 Digital Signal Processor 
2. MXN5-C Networked Loudspeaker 
3. MXA910 Ceiling Array Microphone 
4. Zoom/MST Tap Base Bundle 
5. Rally Camera 
6. PC 
7. Switch PoE+ 

         

                        CONECTIVITATE 
• Ethernet 
• USB 
• HDMI 
• Logitech Strong USB 
• Power 

 

 

 

 

                                         
P300 Digital Signal Processor                                           Zoom/MST Tap Base Bundle 
MXN5-C Networked Loudspeaker                                 Rally Camera 
MXA910 Ceiling Array Microphone 
 

 

 



• Logitech și Shure oferă soluții de colaborare audio/video performante, pentru săli de 
întâlnire. Utilizatorii finali se pot bucura acum de soluții audio și video premium, scalabile și 
personalizabile pentru a crea experiențe de colaborare fructuoase între echipe. 

Clienții vor putea alege dintre pachete care pot fi adaptate la săli medii și mari. Aceste 
pachete includ camera Logitech Rally și MST / Zoom Tap Base Bundle, Integrabila cu 
microfoanele de tavan, microfoane de masa sau microfoane fără fir din seria Microflex®, 
controlabile cu procesorul de conferință audio IntelliMix® P300 din seria Shure’s Microflex® 
Advance ™. Acum puteti beneficia de o soluție optimizată pentru ca echipele să colaboreze 
fara impedimente tehnice. 

Atât produsele Shure, cât și cele Logitech sunt certificate Zoom și Microsoft Teams, pentru a 
asigura o configurare ușoară și o funcționare optima. 

• Beneficiile colaborării includ: 

· End-to-end audio și video de la două branduri de încredere 

· Mai multe camere sunt implementate mai rapid, cu rezultate audio consistente din cameră 
în camera 
· Exploatarea puterii tehnologiei Steerable Coverage ™ beneficiind implicit de echipamente 
cu design modern in stil industrial. 

· Sunet securizat care asigura ascultarea doar acolo unde dorim sa se auda, cu Shure Audio 
Encryption 

· Posibilitatea de a-i vedea pe toți cei de la masă - perfect încadrați - cu Logitech RightSight ™ 

• INSTALARE 

Fiecare produs include documente detaliate de cablare și plasare tehnologică preconizată 
pentru fiecare kit pentru o configurare ușoară. 


