Logitech Rally Kit(960-001218)
Logitech Rally - Videovergadersysteem
Logitech Rally levert video van studiokwaliteit,ongeëvenaarde spraakverstaanbaarheid en RightSenseautomatisering voor betere vergaderingen met videoconferentietoepassingen die werken met
USB-apparaten,waaronder Google Hangouts Meet,Microsoft Skype voor Bedrijven,Microsoft Teams en
Zoom. Met modulaire audio,een doordacht kabelbeheer en hoogwaardige afwerkingen,integreert Rally
uitstekend in middelgrote en grotere kamers.

Belangrijkste Selling Points
Video van studiokwaliteit
Geavanceerde modulaire audio
Strak industrieel ontwerp
Verbeterde gebruikerservaring
Slimme bekabeling en het delen van inhoud

Kenmerken product
Video van studiokwaliteit
Door middel van een Ultra HD-beeldvormingssysteem levert Rally haarscherpe video,uitstekende kleuren en een uitzonderlijke optische
nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K. Logitech RightLight-technologie optimaliseert de lichtbalans om gezichten te benadrukken en zorgt zo
voor natuurlijke huidtinten,zelfs bij weinig licht of tegenlicht.
Geavanceerde modulaire audio
Kristalheldere audio is essentieel voor videovergaderingen van wereldklasse,en Rally blinkt uit in het leveren van geluid dat natuurlijk,helder
en zeer verstaanbaar is. Logitech RightSound verbetert de spraakhelderheid door achtergrondruis te onderdrukken,stemmen automatisch te
nivelleren en de nadruk te leggen op actieve luidsprekers. Prachtige geluidsgevoelige functies Mic Pods zorgen ervoor dat iedereen in de
vergadering duidelijk te horen is,terwijl onafhankelijk werkende speakers grotere ruimtes vullen met een rijk,levensecht geluid.
Strak industrieel ontwerp
Elk onderdeel van het Rally heeft een premium industrieel ontwerp dat geschikt is voor elke professionele omgeving. Zelfs terwijl Rally
iedereen helpt om er geweldig uit te zien en fantastisch te klinken,ziet elk onderdeel van het systeem er op zichzelf al prachtig uit. De
premium PTZ-camera in de kern van het systeem is elegant afgewerkt in matzwart met een leisteengrijze metalen afwerking,aangevuld met
slank vormgegeven audiocomponenten en accessoires die er in elke kamer geweldig uitzien.
Verbeterde gebruikerservaring
Logitech RightSense bestaat uit een reeks technologieën die in de Rally zijn ingebouwd en die zorgen voor een geautomatiseerde,betere
gebruikerservaring. RightSight automatiseert de camerabediening om deelnemers perfect in beeld te brengen,ongeacht hoe ver ze zich van de
lens af bevinden. Logitech RightLight geeft gezichten voorrang boven de omgeving om natuurlijk ogende huidtinten weer te geven. Logitech
RightSound de vocale helderheid verbetert door achtergrondruis te onderdrukken,stemmen automatisch te nivelleren en de nadruk te leggen
op actieve luidsprekers om betere vergaderingen te ondersteunen. Logitech RightSense doet dit allemaal automatisch!
Slimme bekabeling en het delen van inhoud
Met een Display Hub en een Table Hub om kabels netjes en georganiseerd te houden,blijven Rally-componenten en de vergadercomputer
veilig uit het zicht. Beide hubs worden verbonden door een enkele CAT6 kabel en hebben meerdere verbindingen,zodat u de
vergadercomputer in de buurt van het display of op de tafel kunt plaatsen. Een HDMI-ingang op de Table Hub elimineert de noodzaak van
extra kabelverlengers en maakt het delen van bedrade inhoud eenvoudig.

Belangrijkste specificaties
Productbeschrijving

Logitech Rally - videovergadersysteem

Type apparaat

Videovergadersysteem

Inhoud set

Rally camera,Rally display hub,Rally table hub,Rally speaker,Rally Mic Pod

Video Input

Digitale videocamera - SuperSpeed USB 3.0

Audio Input

Microfoon - omnidirectioneel

Audio Output

Luidspreker(s)

Input Device

Afstandsbediening (draadloos)

Systeemvereisten

Google Chrome OS,Apple MacOS X 10.10 of hoger,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Garantie van de fabrikant

2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen
Type apparaat

Videovergadersysteem

Inhoud set

Rally camera,Rally display hub,Rally table hub,Rally speaker,Rally Mic Pod

Afmetingen &gewicht details

Camera - Breedte 15.2 cm Diepte 15.2 cm Hoogte 18.25 cm
Luidspreker - Breedte 44.9 cm Diepte 8 cm Hoogte 10.3 cm
Microfoon - Breedte 10.2 cm Diepte 10.2 cm Hoogte 2.1 cm
Hub - Breedte 20.6 cm Diepte 17.9 cm Hoogte 4 cm
Hub - Breedte 17.8 cm Diepte 13.8 cm Hoogte 4 cm

Video Input
Type

Digitale videocamera (kleur) - desktop

Interfacetype

SuperSpeed USB 3.0

Resolutie digitale videoopname

3840 x 2160

Optisch in-/uitzoomen

15

Mechanisch ontwerp camera

Pan / tilt / zoom

Voorzieningen

Veiligheidsslotsleuf (kabelslot apart verkocht),Auto Focus,90°
weergaveveld,gemotoriseerde pan,gemotoriseerde zoom,gemotoriseerde
kanteling,180° draaibaar,+50° / -90° kanteling

Audio Input
Type

Microfoon - extern

Bedieningsmodus microfoon

Omnidirectioneel

Frequentierespons

90 - 16000 Hz

Audio Output
Type

Luidspreker(s)

Frequentierespons

300 - 10000 Hz

Totale harmonische
vervorming (THV)

2.5%

Input Device
Type

Afstandsbediening

Verbindingstechnologie

Draadloos

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces

1
1
2
1
1
2
2

x
x
x
x
x
x
x

netwerk - Ethernet 10Base-T / 1 0 0 B a s e -T X / 1 0 0 0 B a s e -T - RJ-45
microfoon
scherm/video - HDMI
USB 3.1 - 24 pins-USB-C
USB 3.1 - 9-pins USB type A
USB 3.1 - 9 pin USB Type B
audio

1
1
2
1

x
x
x
x

USB-C 3.1-kabel - 2 m
kabel USB 3.1 Type A naar Type B - 2 m
audiokabel - 2.95 m
netwerkkabel - 5 m

Diversen

Kabels meegeleverd

2 x HDMI-kabel - 2 m
1 x microfoonkabel - 2.95 m
Stroom
Voeding

Voeding

Software / Systeemvereisten
Benodigd besturingssysteem

Google Chrome OS,Apple MacOS X 10.10 of hoger,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Garantie van de fabrikant
Service &Support

Beperkte garantie - 2 jaar

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.

