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LOGITECH RALLY BAR MINI

DE BESTE VIDEOBAR VOOR  
KLEINE VERGADERRUIMTES
Rally Bar Mini is Logitechs beste alles-in-één videobar voor kleine 
ruimtes en teamruimtes. 

Deze videobar is opvallend eenvoudig te gebruiken, te beheren en op 
schaal te implementeren. Daarnaast biedt de Rally Bar Mini dezelfde 
mogelijkheden als grotere videobars zoals Logitech Rally Bar, maar dan 
in een compacte vorm voor kleinere ruimtes. Rally Bar Mini biedt audio 
en video van studiokwaliteit, gemotoriseerd pannen en kantelen en AI-
functies, en zet zo de nieuwe standaard voor videosamenwerking.

Rally Bar Mini is schaalbaar tot honderden of zelfs duizenden 
ruimtes, vermijdt een wirwar van kabels en biedt verschillende 
bevestigingsopties en flexibele implementatiemogelijkheden. Deze 
videobar is plug-and-play op vrijwel elke pc of Mac. U kunt ook 
videovergadertoepassingen gebruiken op het apparaat zonder externe 
computer.

Rally Bar Mini is Logitechs 
meest geavanceerde 
alles-in-één videobar voor 
kleine vergaderruimtes en 
teamruimtes. Deze videobar 
staat voor eenvoud en 
veelzijdigheid. Rally Bar Mini 
biedt audio en video van 
studiokwaliteit, AI-functies en 
flexibele implementatieopties, en 
zet zo de nieuwe standaard voor 
samenwerking in kleine ruimtes.



FUNCTIES EN VOORDELEN LOGITECH RALLY BAR MINI

EENVOUDIG IN TE STELLEN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EENVOUDIG TE BEHEREN

USB plug-and-play
Maakt eenvoudig verbinding met vrijwel 
elke pc of Mac® zonder dat extra software 
vereist is

Appliance Mode
Dankzij de ingebouwde computer kunt u 
rechtstreeks op het apparaat aan de slag 
met videovergadertoepassingen zoals Zoom

Alles-in-één ontwerp
Het strakke, compacte formaat zorgt voor 
een snellere installatie en vermijdt een 
wirwar van kabels

Gestroomlijnde, flexibele 
implementatieopties
Implementeer op schaal met 
slim kabelbeheer en verschillende 
bevestigingsopties

RightSense-technologieën
RightSight 
Detecteert deelnemers, beweegt de lens 
automatisch en past de zoomfunctie aan 
zodat niemand buiten beeld raakt

RightLight 
Past op intelligente wijze de video-
instellingen aan in alle lichtomstandigheden 
zodat iedereen er altijd op zijn best uitziet

RightSound
Ongeëvenaarde helderheid dankzij AI-
gestuurde stemnivellering en onderdrukking 
van ongewenst geluid

Deelname met één aanraking
Installeer desgewenst met Tap om snel 
en eenvoudig vergaderingen te starten 
via Zoom, Microsoft Teams en andere 
cloudservices

Logitech Sync 
Eén platform om de status van ruimtes 
te controleren, apparaten up-to-date te 
houden en de bezettingsgraad van ruimtes 
te bekijken

Implementeer updates op schaal
Voer eenvoudig upgrades en bugfixes uit 
voor Rally Bar en andere ondersteunde 
Logitech-apparaten

Vooruitstrevende architectuur 

Sync API vormt een stevig fundament voor 
nieuwe inzichten en integraties

Ondersteuning voor partnerapps 
Volledig geïntegreerd met oplossingen van 
partners zoals Microsoft Teams, Zoom en 
anderen om eenvoudiger apparaten te 
beheren

AUDIO VIDEO AI-ZOEKER

Kamervullend geluid
Uiterst lage vervorming dankzij de 
RightSound™-speakers waaruit elk 
woord buitengewoon helder weerklinkt

Adaptieve beamforming-
microfoonarray
De beamforming-microfoons vangen 
alle stemmen in de ruimte op, 
richten zich op de huidige spreker en 
onderdrukken omgevingsgeluid

Uitbreidbaar
Voeg tot twee Rally-microfoons toe voor 
nog meer bereik in grotere ruimtes

Ultra-HD-video
Haarscherpe video, uitstekende 
kleuren en uitzonderlijke optische 
nauwkeurigheid met resoluties tot 4K

Groot bereik
Mechanisch pannen en kantelen zorgt 
voor een bereik van 163° horizontaal 
en 110° verticaal, met uitzonderlijke 
beeldkwaliteit

Bioscoopkwaliteit
De Logitech RightLight™-technologie 
geeft huidtinten natuurlijk weer, zelfs 
bij gedimd licht of tegenlicht

Perfect in beeld gebracht 
De tweede ingebouwde cameralens kan 
deelnemers aan vergaderingen detecteren 
met behulp van de automatische 
RightSight™-framing 
Iedereen is in beeld
Alle deelnemers, zelf wie te laat komt, 
worden automatisch in beeld gebracht

Bewegingsvrijheid
De AI-zoeker screent de ruimte zodat de 
camera op de spreker gericht blijft



ACCESSOIRES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCESSOIRES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tv-bevestiging voor 
videobar
Bevestig de Rally Bar Mini stevig 
boven of onder een tv of monitor 

Verlengkabel voor Rally-
microfoon
Koppel in een handomdraai 
microfoons aan Rally Bar met tot 2 
verlengkabels van 10 m

Rally-microfoonbevestiging 
in Graphite en White
Verberg kabels en zet microfoons 
vast op de tafel of aan het plafond 
voor een netjes afgewerkt resultaat

Logitech Tap-controller
Installeer met Tap om deel te 
nemen met één aanraking

Muurbevestiging voor 
videobar
Bevestig de Rally bar netjes en met 
zekerheid aan de muur om zoveel 
mogelijk ruimte te besparen

Rally-microfoon in 
Graphite
Breid het audiobereik uit en bied 
gemakkelijke toegang tot de 
dempknop

Rally-microfoon in White
Breid het audiobereik uit en bied 
gemakkelijke toegang tot de 
dempknop

Rally-microfoonhub
Pas de plaatsing van de microfoon 
aan de opstelling van uw 
vergadertafel aan

CERTIFICERINGEN EN 
COMPATIBILITEIT

ALGEMEEN CAMERA

Certificeringen: Zoom™-gecertificeerd, 
gecertificeerd voor Microsoft Teams als USB-
apparaat. Neem contact op met de fabrikant 
voor extra informatie over aangevraagde en 
toegekende certificeringen.

Compatibiliteit: Plug-and-play 
USB-connectiviteit met vrijwel elke 
videovergadertoepassing

Apparaatmodus: Ondersteunt compatibele 
videovergadersoftware in apparaatmodus 
(geen pc vereist), zoals Zoom Rooms 
Appliances. Certificering voor Microsoft 
Team Rooms op Android en voor extra 
videovergaderplatformen in behandeling.

Ingebouwde onderdelen: 6 beamforming-
microfoons, PTZ-camera, 3 speakers, AI-
zoeker, kabelbeheer en -bevestigingssysteem, 
tafelstandaard, Logitech CollabOS-platform

Behuizing: Alles-in-één behuizing met 
geïntegreerde tafelstandaard en gepatenteerd 
speakerophangsysteem om audio-interferentie 
en cameratrillingen door vibraties te elimineren

Apparaatbeheer: Logitech Sync

Aantal ondersteunde displays: 2

Weergaveresolutie: Tot 4K

Resolutie: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD 
bij 30 fps

Pannen: Gemotoriseerd ±25°

Kantelen: Gemotoriseerd ±15°

Zoom: 4X digitale HD-zoom 

Diagonaal gezichtsveld: 120°

Horizontaal gezichtsveld: 113°

Verticaal gezichtsveld: 80,7°

Totaal bereik (gezichtsveld + pannen en 
kantelen): 163° horizontaal x 110° verticaal

AFMETINGEN SPEAKERS RIGHTSENSE™-TECHNOLOGIEËN

Hoogte: 128 mm 

Breedte: 719 mm  

Diepte: 120 mm

Gewicht: 4,03 kg

Woofer: 70 mm

Middenbereik: 2x / 1,5 in

Uitvoer: 90 dB SPL @ 1 W, 99 dB SPL @ 8,0 W, 
allebei +/-2 dB op ½ meter 

Gevoeligheid: 86 +/- 2 dB SPL bij 1 W, ½ meter

THD: 1 kHz < 2%

Samplefrequentie speaker: 48 kHz

RightLight™: Geeft natuurlijke huidtinten 
weer voor elke deelnemer.

RightSight™: Screent voortdurend de ruimte 
en detecteert menselijke gedaanten om 
deelnemers automatisch in beeld te brengen.

RightSound™: Onderscheidt spraak van 
andere geluiden om stemmen automatisch te 
nivelleren en achtergrondlawaai en echo‘s te 
onderdrukken.

LOGITECH RALLY BAR MINI



PRODUCTSPECIFICATIES EN LINKS

MICROFOONS INTERFACES STROOMTOEVOER EN KABELS

Frequentiebereik: 90 Hz – 16 kHz

Gevoeligheid: > -36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa

Gegevenssnelheid van de microfoon: 48 kHz

Bereik: 4,5 cm 

Beamforming-elementen: 6 omnidirectionele 
digitale MEMS-microfoons die 5 adaptieve, 
dwarse akoestische bundels vormen

Audioverwerking: Akoestische echo-
onderdrukking, stemactiviteitsdetector

Ruisonderdrukking: AI-filter

Extra microfoons: Ondersteunt tot 2 extra 
Rally-microfoons 

HDMI uit: 2

HDMI in: 1

USB 3.0: 3 x type A, 1 x type C

Netwerk: 10/100/1G Ethernet

Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

Externe microfooningang: Ja (merkeigen 
ingang ondersteunt optionele Rally-
microfoon, Rally-microfoonhub en Rally-
microfoonverlengkabel)

Afstandsbediening: Bluetooth® Low Energy

Stroomtoevoer: Autodetectie

Bedrijfsspanning: 100-240 V, 19 V, 4,74 A

Afmetingen stroomtoevoer: 127 mm x 51 mm 
x 30 mm

DC-kabel: 1,5 m

AC-kabel: 1 m

HDMI 1.4-kabel: 2 m

USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m

OMGEVINGSVEREISTEN BEVEILIGING GARANTIE

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C 
Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C
Luchtvochtigheid: 10 tot 95% 
BTU/uur: 57 bij inactiviteit, 64 tijdens 
vergadering

Volledige schijfversleuteling: AES-128
Gegevensversleuteling: Symmetrische sleutels, PKI
Apparaatidentiteit: Beveiliging door 
apparaatbevestiging
Apparaattoegang: Authenticatie met behulp 
van API
Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP

Standaard: Inclusief beperkte 
hardwaregarantie van 2 jaar

Verlengd: Bijkomende verlengde garantie 
van 1 jaar beschikbaar op het moment dat 
de hardware wordt aangekocht. Neem 
contact op met uw wederverkoper over de 
beschikbaarheid van deze garantie.

PAKKETINHOUD PRODUCTSPECIFICATIES

Rally Bar Mini
Stroomtoevoer
AC-
stroomkabel
HDMI-kabel

USB-kabel
Afstandsbediening
Lenskapjes voor hoofdlens en AI-zoeker
Handleiding

Rally Bar Mini - Graphite

Onderdeelnr. 960-001339

UPC: 097855162199

Rally Bar Mini - White

Onderdeelnr. 960-001351

UPC: 097855162250
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