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RALLY-ACCESSOIRES
ACCESSOIRES VOOR ELKE VERGADERRUIMTE
Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar en Rally bieden de beste oplossingen voor 
videosamenwerking voor ruimten van alles soorten en maten. De alles-
in-één Rally-videobars en het modulaire Rally-systeem zijn eenvoudig, 
veelzijdig en uiterst nauwkeurig ontworpen voor schaal en bieden een nette 
kabelmanagement, meerdere bevestigingsopties voor microfoons en luid-
sprekers en de flexibiliteit van implementatie in USB- of apparaatmodus. 
Voeg Rally-accessoires toe om de vergaderruimte optimaal op uw behoef-
ten af te stemmen.

De Logitech Rally-serie biedt 
een complete reeks accessoi-
res voor een breed scala aan 
grootten en configuraties van 
ruimten. Meerdere bevestigings-
opties voor microfoons en luid-
sprekers bieden het gemak van 
vergaderoplossingen op schaal. 



RALLY-MICROFOON
Breid audiodekking uit met modulaire, beamforming microfoons met 
RightSound™-technologie voor helder, natuurlijk gespreksgeluid. 

Automatische aanpassing van stemniveaus, onderdrukking van achter-
grondgeluid en demping van trillingen voor helder geluid

Handige dempknop en statuslampje

Verkrijgbaar in grafiet of wit

ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE

Algemene specificaties
Frequentiebereik:  
90 Hz – 16 kHz

Gevoeligheid:> -27 dB +/- 1 dB 
bij 1 Pa

Gegevenssnelheid van de 
microfoon: 48 kHz

Opnamebereik: 4,5 m/15 ft 

Beamforming-elementen:  
Vier omnidirectionele microfoons 
die acht akoestische bundels 
vormen

Audioverwerking:  
Akoestische echo-
onderdrukking, 
stemactiviteitsdetector

Ruisonderdrukking: AI-filter

Dempknop:  
Aanraakgevoelige dempknop 
met led met kleurcodering

Interfaces en kabels
Uitvoer: Vaste 12-pins kabel van 
2,95 m (9,6 ft)

Invoer: 12-pins interface naar 
serieschakeling microfoons 
of aansluiting op Rally-
microfoonhub

Certificeringen
Rally-microfoonbevestiging, 
wit:  
Plenumkabel, Eca-/ 
IEC 60332-1-2-gecertificeerd

Rally-microfoon, grafiet n.v.t.

Systeemvereisten
Rally: Maximaal 7-microfoons  
(één Rally-microfoon wordt bij 
het systeem geleverd)

Rally Plus: Maximaal 
7-microfoons (twee Rally-
microfoons worden bij het 
systeem geleverd)

Rally Bar: Maximaal 
3-microfoons (vult de 
ingebouwde microfoonreeks 
aan)

Rally Bar Mini: Maximaal 2 
Mic Pods(vult de ingebouwde 
microfoonreeks aan)

Opmerking: Rally-microfoons zijn niet 
compatibel met de standalone Rally 
USB-camera.

Productafmetingen
Hoogte: 21 mm (0,83 inch)
Breedte: 102 mm (4,01 inch)
Diepte: 102 mm (4,01 inch)

Pakketinhoud
Rally-microfoon
Documentatie

Productnummers
Graphite: 989-000430
White: 952-000038

Algemene specificaties
Compatibele apparaten Rally-microfoon
Dikte van tafel: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 inch) 
Diameter doorvoergat: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 inch)

Productafmetingen
Hoogte: 90 mm/3,54 inch
Breedte: 146 mm/5,75 inch
Diepte: 146 mm/5,75 inch

Pakketinhoud
Houder microfoonbevestiging
Draadstang
Moer
Kabelspoel
Bevestigingsplaat
Schroeven
Documentatie

Productnummers
Graphite: 952-000002 
White: 952-000020

RALLY-MICROFOONBEVESTIGING
De Rally-microfoonbevestiging zet de aansluitingen vast en verbergt kabels, 
zodat vergaderruimten professioneel ogen. 
 
Verberg kabels en bevestig microfoons aan de tafel of het plafond

Past op de meeste tafels

Verkrijgbaar in grafiet of wit



ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE

Algemene specificaties
Drie 12-pins aansluitingen voor elke combinatie van 
Rally-microfoons of extra Rally-microfoonhubs

Montageset voor bevestiging onder de tafel

Vaste 12-pins kabel van 2,95 m (9,6 ft)

Systeemvereisten
Rally of Rally Plus

Rally Bar of Rally Bar Mini  
geconfigureerd met externe Rally-microfoons

Productafmetingen
Hoogte: 16 mm/0,63 inch

Breedte: 102 mm/4,01 inch

Diepte: 102 mm/4,01 inch

Pakketinhoud
Mic Pod Hub

Bevestigingshardware

Documentatie

Productnummers
939-001647

Algemene specificaties
Verlengkabel met ingebouwde kabelbevestigingsclips

Past in standaard kabelgoot van 19 mm

Certificeringen
Plenumkabel, Eca-/ 
IEC 60332-1-2-gecertificeerd

Systeemvereisten
Rally Bar (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally Bar Mini (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally (ondersteunt 1 kabel)

Rally Plus (ondersteunt 1 kabel)

Productafmetingen
Kabellengte: 10 m (32,80 ft)

Dikte van kabel: 4,2 mm (0,16 inch)

Pakketinhoud
Verlengkabel voor Rally-microfoon

Documentatie

Productnummers en UPC
952-000047

RALLY-MICROFOONHUB
Sluit maximaal drie Rally-microfoons aan voor plaatsingsflexibiliteit en 
efficiënte kabelgeleiding. 
 
Aanpasbaar voor nagenoeg elke vergadertafelconfiguratie 

Vermindering van bekabeling over tafels

Aansluitmogelijkheden voor microfoons en extra hubs

VERLENGKABEL VOOR RALLY-MICROFOON
Voeg 10 meter aan extra bereik toe aan de bekabeling van Rally-microfoon  
of Rally-microfoonhub voor grotere ruimten. 
 
Plenumkabel en Eca-gecertificeerd voor commerciële installaties

Past in een standaard kabelgoot van 19 mm

Geschikt voor aansluiting van maximaal twee kabels voor een totale 
verlening van 20 meter



ACCESSOIRES VOOR RALLY-VIDEOBALKEN

Algemene specificaties
Zwenkarmontwerp

Bevestig compatibele appara-
ten boven of onder het display

Verstelbare diepte tot 50 mm

Verstelbaar horizontaal niveau 
(+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 10° 
neerwaarts kantelen voor opti-
malisering  
van de gezichtshoek op hoogte

Compatibiliteit
Displays bevestigd aan 
wand of op trolley tot 247,92 
cm (98 inch), met VESA-
bevestigingspunten

Systeemvereisten
Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Productafmetingen
Zwenkarmlengte (max.):  
900 mm/2,95 ft

Pakketinhoud
Tv-bevestiging compatibel met 
VESA

Bevestigingsplaat voor Rally Bar

Bevestigingsplaat voor Rally Bar 
Mini

Bevestigingsmiddelen en 
-hardware

Productnummers
952-000041

Algemene specificaties
Bevestigt compatibele 
apparaten aan  
een wand of op mobiele trolley

Verstelbaar horizontaal niveau 
(+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 
10° neerwaarts kantelen voor 
correctie  
van de gezichtshoek op hoogte

Compatibiliteit
Ook compatibel met mobiele 
trolleys met een standaard 
VESA-bevestigingspatroon 
 
Systeemvereisten
Rally Bar
Rally Bar Mini 
 
Productafmetingen
Hoogte: 100 mm/3,94 inch
Breedte: 236 mm/9,29 inch
Diepte: 84 mm/3,31 inch

Pakketinhoud
Wandbevestiging
Kanteladapter
Schroeven
Documentatie

Productnummers
952-000044

TV-BEVESTIGING VOOR VIDEOBARS
Plaats een Rally Bar Mini of Rally Bar zwevend boven of onder een tv of 
beeldscherm voor een strakke installatie en een minimale aanwezigheid. 

Flexibele, waterpas bevestigingsdiepten en doordachte kabelgeleiding 

Past bij de meeste displays met een veelzijdig zwenkarmontwerp

Optimaliseert de gezichtshoek voor installaties boven displays met  
een adapter voor 10° neerwaarts kantelen

WANDBEVESTIGING VOOR VIDEOBARS
Bevestig de Rally Bar Mini of Rally Bar op de wand om ruimte te besparen voor 
een afgewerkt aanzien en een minimale aanwezigheid. 

Compatibel met de ingebouwde kabelafdekking voor een veilige aanslui-
ting

VESA-bevestigingspatroon dat compatibel is met mobiele trolleys

Optimaliseert de gezichtshoek voor een verhoogde plaatsing met een 
adapter voor 10° neerwaarts kantelen



Algemene specificaties
Prestatiegerichte driver 
van 76 mm met zeldzame-
aardmagneet

Ophangsysteem (patent aan-
gevraagd) elimineert- 
cameratrilling door vibraties en 
audio-interferentie

Mini XLR-kabel van 2,95 m 
(9,6 ft) voor aansluiting op de 
Rally-displayhub voor signaal en 
voeding

Compatibel met 
Mini XLR-verlengkabels tot 3 m 
(9,8 ft) van de klant

Luidsprekervolume:  
95 dB SPL bij 1 W, 100 dB SPL bij 
7,5 W, beide +/-2 dB bij ½ meter

Vervorming:  
200 Hz–300 Hz < 2,5%, 300 
Hz–10 kHz < 1% bij 7,5 W

Samplefrequentie van speaker: 
48 kHz

Systeemvereisten
Logitech Rally-systeem met één 
speaker

Maximaal aantal 
luidsprekers per systeem: 2

Opmerking: Niet compatibel met Rally 
Bar, Rally Bar Mini of de standalone Rally 
USB-camera.

Productafmetingen
Hoogte: 103 mm/4,05 inch

Breedte: 449 mm/17,67 inch

Diepte: 80 mm/3,15 inch

Pakketinhoud
Rally-speaker met vaste  
Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 
ft)

Documentatie

Productnummer
960-001230

ACCESSOIRES VOOR RALLY-SYSTEEM (RALLY EN RALLY PLUS)

Algemene specificaties
Bevestigingen voor de camera, speakers en hubs van het Rally-
systeem
Omkeerbare camerasteun voor installatie vlak onder het plafond
Onopvallende speakerbeugels voor een "zwevende" look
Geventileerde hubbevestigingen met kabelhouders

Compatibiliteit
Logitech Rally of Logitech Rally Plus 
Opmerking: De Rally-montagekit is uitsluitend ontworpen voor Logitech Rally-
systemen.  
Rally Mic Pod-bevestigingen zijn apart verkrijgbaar.

Pakketinhoud
Camerasteun (1)
Speakerbeugels (2)
Bevestiging voor tafelhub
Bevestiging voor displayhub
Kabelhouders voor hubbevestiging (2)
Bevestigingsmateriaal 
Documentatie

Productnummers
939-001644

RALLY-BEVESTIGINGSSET
Voor het modulaire Rally-systeem, met bevestigingen voor de camera, 
speakers en hubs voor een strakke look en een veilige,  
discrete bekabeling.  

Robuuste camerabevestiging die 180° kan worden gedraaid voor installatie  
vlak onder plafonds

Bevestig speakers aan de muur met twee steunen met een laag profiel 

Met geventileerde bevestigingen en kabelbevestigingsbeugels  
voor tafel- en displayhubs

Verkrijgbaar in grafiet of wit

RALLY-SPEAKER
Voeg een tweede speaker toe aan Rally-systemen die oorspronkelijk  
zijn uitgerust met één luidspreker. 

Verruimt het geluidsbeeld voor ruimtevullend geluid op comfortabele 
volumeniveaus

Ontvangt het signaal en de voeding van de Rally-displayhub

Oogstrelende symmetrische vormgeving



GARANTIE
Beperkte garantie van 2 jaar op alle Rally-accessoires

APPARAATBEHEER
Logitech Sync ondersteunt apparaatbeheer voor accessoires voor de Rally-microfoon, Rally-microfoonhub, en Rally-luidspreker

Productnaam RALLY BAR MINI RALLY BAR RALLY RALLY PLUS RALLY-CAMERA

Rally-microfoon Maximaal 2* Maximaal 3
Maximaal 7 

(1 meegeleverd)
Maximaal 7  

(2 meegeleverd)

Rally Mic Pod-
bevestiging * *  

Rally-microfoonbe-
vestigingshub * *  

Verlengkabel voor 
Rally-microfoon * *  

Rally-montagekit  
Inclusief 

wandbevestiging

Tv-bevestiging 
voor videobalken   

Wandbevestiging 
voor videobalken  

Inclusief 
wandbevestiging

Swytch     

COMPATIBILITEIT VAN ACCESSOIRES 
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*Wanneer de ingebouwde microfoonreeks wordt uitgebreid met externe Rally-microfoons

PRODUCTINFORMATIE
Rally-microfoon:  
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Verlengkabel voor Rally-microfoon: 
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Rally-montagekit: 
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Microfoonbevestiging:  
www.logitech.com/mic-pod-mount

TV-bevestiging voor videobalken: 
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Rally-speaker: 
www.logitech.com/rally-speaker

Rally-microfoonhub: 
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Wandbevestiging voor videobalken:  
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Swytch:  
www.logitech.com/swytch


