
Camera Rally của Logitech
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yên tĩnh cùng vật liệu cao cấp phù hợp với mọi môi 
trường chuyên nghiệp. Với khả năng thu phóng HD 
15 lần sắc nét, phạm vi quan sát 90° mở rộng và 
chất lượng video vượt trội, camera Rally nắm bắt 
từng người trong phòng với độ rõ ràng đến đáng 
ngạc nhiên.

Điều khiển camera* RightSight™ của Logitech di 
chuyển và điều chỉnh các thấu kính để lấy khung 
hình những người tham gia một cách dễ dàng trong 
các phòng với đủ mọi kích cỡ và hình dáng trong 

Với kiểu dáng công nghiệp cao cấp và hệ thống 
xử lý hình ảnh Ultra-HD, camera Rally đứng đầu 
dòng sản phẩm camera video độc lập từ Logitech®. 
Sử dụng công nghệ quang học tiên tiến và các cải 
tiến công nghệ đột phá, camera Rally mang lại hiệu 
suất không đối thủ, độ linh hoạt vượt trội và dễ 
dàng triển khai. 

Camera Rally kết hợp công nghệ quang học đẳng 
cấp thế giới của Logitech và cảm biến 4K với chức 
năng quét ngang, nghiêng, và thu phóng cơ học 

khi công nghệ RightLight™ của Logitech tối ưu 
hóa cân bằng sáng để nhấn vào khuôn mặt và 
điều chỉnh tông màu da tự nhiên, ngay cả trong 
điều kiện ánh sáng yếu hoặc ngược sáng. 

Camera Rally có các tùy chọn gắn và đi dây linh 
hoạt để lắp đặt dễ dàng và tích hợp liền mạch với 
cơ sở âm thanh hiện có. Cộng thêm USB với khả 
năng cắm vào là phát đảm bảo tương thích với 
mọi nền tảng phần mềm hội nghị video hàng đầu 
không yêu cầu thêm phần mềm.



© 2018 Logitech. Logitech, logo Logitech, và các nhãn hiệu Logitech khác đều thuộc quyền sở hữu của Logitech và có thể 
được đăng ký. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Logitech không chịu trách nhiệm với các lỗi 
có thể xuất hiện trong ấn phẩm này. Thông tin về sản phẩm, giá cả và tính năng có trong đây có thể thay đổi mà không thông 
báo.

Hệ điều hành 
Windows® 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10 
Mac OS X® 10.10 trở lên 
Chrome OS

Độ phân giải cao hơn 1080p 
Windows 8.1 trở lên hoặc Mac OS 10.10 trở lên 
Cổng USB 3.0 và dây loại C 
Phần mềm tương thích

Phần sụn có thể mở rộng 
Công cụ phần sụn khiến cho việc áp dụng các tính 
năng và cải tiến mới nhất trở nên dễ dàng.

Phạm vi quan sát 90° với khả năng quét ngang 
(± 90°) và nghiêng (+50°/-90°) cơ học 
Phạm vi quan sát 90° có thể mở rộng đem lại khung 
cảnh hội họp rộng và không bị méo. Động cơ PTZ 
yên tĩnh tiên tiến giúp chuyển động mượt mà từ 
thiết lập sẵn này sang thiết lập sẵn khác.

Thấu kính camera cao cấp do Logitech chế tạo 
Các thấu kính hội tụ ánh sáng lớn đáp ứng các tiêu 
chuẩn quang học cao nhất và đem lại độ sắc nét, 
màu sắc, tốc độ và độ phân giải vượt trội.

Tự động lấy nét 
Tự động đảm bảo rằng mọi người và vật thể được 
lấy nét rõ ràng cho dù camera có trỏ tới đâu.

Điều khiển từ xa hồng ngoại 
Điều khiển camera Rally từ bất cứ đâu trong 
phòng, không cần phải chỉ điều khiển từ xa trực 
tiếp vào camera.

3 cài đặt sẵn trong camera 
Xác định lên tới 3 vị trí thiết lập sẵn (thiết lập sẵn 1, 
2, và Home) cho phạm vi quan sát camera và quay 
trở lại bất kỳ thiết lập sẵn nào bằng một lần nhấn 
nút trên điều khiển từ xa.

Camera video PTZ độc lập hàng đầu 
Lý tưởng để hội họp video chuyên nghiệp trong 
các không gian họp mặt với mọi quy mô, từ phòng 
hội nghị cho tới cơ sở đào tạo, phòng họp và hội 
trường giảng dạy.

Chất lượng video lên tới 4K Ultra-HD ở tốc độ 
30 khung hình/giây 
Camera Rally đem đến độ phân giải HD và Ultra 
HD với video cực sắc nét, khả năng tái tạo màu sắc 
vượt trội và độ chính xác quang học tuyệt vời.

Điều khiển camera RightSightTM của Logitech 
Tự động di chuyển và điều chỉnh thấu kính để lấy 
khung hình người tham gia cuộc họp dễ dàng trong 
các phòng họp với đủ loại hình dạng và kích cỡ*. 
Tận hưởng sự thuận tiện khi được rảnh tay hoặc 
điều khiển kiểu thủ công: người tham gia luôn trong 
tầm quan sát và được ghi hình lên màn hình một 
cách tối ưu.

Công nghệ RightLightTM của Logitech 
Cho dù ở trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc 
ánh mặt trời chói chang/ngược sáng, công nghệ 
RightLight với Dải tương phản động mở rộng 
(WDR) sẽ tối ưu hóa cân bằng ánh sáng và ưu tiên 
khuôn mặt hơn các vật thể và bề mặt để tạo ra các 
tông màu da trông thật tự nhiên.

Khả năng kết nối USB cắm vào là hoạt động 
Dễ dàng kết nối tới máy tính, máy Mac® và các thiết 
bị ChromeTM mà không cần cài đặt thêm phần mềm.

Hoạt động với hầu hết các ứng dụng hội nghị 
video 
Tương thích với hầu như mọi ứng dụng phần mềm 
hội nghị video, bao gồm các ứng dụng bạn đang 
sử dụng.

Nhiều tùy chọn lắp đặt 
Đặt camera Rally trên bàn hoặc gắn lên tường bằng 
phần cứng đi kèm. Có sẵn giá gắn VESA tùy chọn 
để lắp đặt trên hoặc dưới màn hình. Camera Rally 
bao gồm một chân máy tiêu chuẩn để tăng thêm độ 
linh hoạt.

Gắn ngược 
Camera Rally phát hiện khi nó bị lắp đặt ngược và 
tự động chỉnh hướng hình ảnh và các chức năng 
điều khiển camera.

Thu phóng HD 15 lần không bị mất dữ liệu  
Thu phóng rộng hoặc không thu phóng để quan sát 
người, vật thể, nội dung trên bảng trắng và các chi 
tiết khác rõ ràng - ngay cả ở đầu kia của căn phòng.

Khe khóa máy Kensington® 
Khe khóa máy có khóa chống trộm để giúp đảm 
bảo an toàn cho camera.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 2 năm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

USB loại C 
Cổng kết nối MIPI 
Khe mở rộng

KHẢ NĂNG KẾT NỐI BẢO HÀNH

Camera Rally 
Cao x Rộng x Dày:  
7,19” x 5,88” x 5,88”  
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Giá gắn camera Rally 
Cao x Rộng x Dày:  
3,47” x 4,33” x 6,69”  
88 mm x 110 mm x 170 mm

Bộ chia nguồn camera Rally 
Cao x Rộng x Dày:  
0,84” x 3,19” x 2,38”  
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

Dây USB 3.0 
7,2 ft (2,2 m)

Dây bộ đổi nguồn 
9,8 ft (3 m)

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Phần mềm bắt buộc: Không có  
Ứng dụng Camera Settings tùy chọn cho phép truy 
cập vào các tùy chọn nâng cao:  
http://support.logitech.com/downloads

TẢI VỀ PHẦN MỀM

UVC/cắm vào là hoạt động tương thích với hầu hết 
mọi ứng dụng hội nghị video dựa trên đám mây

Được chứng nhận Skype® for Business và sẵn sàng 
cho Teams

Tương thích với Cisco®

Tương thích với Google® Hangouts Meet, Zoom, 
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeetingTM, Vidyo, và các 
nền tảng hội nghị, quay và truyền phát video khác hỗ 
trợ camera USB

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Camera Rally 
Điều khiển từ xa 
Dây USB 3.0 loại C 
Bộ đổi nguồn có các giắc cắm cục bộ 
Bộ chia nguồn & hộp 
Giá gắn camera với phần phụ kiện gắn 
Tài liệu

BÊN TRONG HỘP

Part #: 960-001226
UPC: 097855140234
Camera 
Hệ thống hình ảnh Ultra-HD hỗ trợ: 
        ◦ 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, và hầu hết độ 

phân giải SD ở tốc độ 30 fps
       ◦ 1080p, 720p ở tốc độ 30 fps và 60 fps 
Quét ngang, nghiêng và thu phóng êm ái bằng 
động cơ 
Quét ngang: ±90° 
Nghiêng: +50° / -90° 
Thu phóng HD 15 lần 
Phạm vi quan sát 90° 
Lấy nét tự động 
3 cài đặt trước cho camera 
Khe khóa máy Kensington 
Đèn LED chỉ báo tắt tiếng video/hủy tắt tiếng 
Chân máy tiêu chuẩn
Công nghệ RightSense™ 
RightLight với Dải tương phản động mở rộng (WDR) 
Điều khiển camera tự động RightSight
Điều khiển từ xa 
Điều khiển từ xa RF (không yêu cầu tầm nhìn thẳng) 
Pin CR2032 (đi kèm)
Nguồn 
Bộ đổi nguồn AC có các giắc cắm cục bộ 
Dây nguồn (9,8 ft / 3 m)
Giá gắn 
Giá gắn tường có thể đảo ngược với khoang chia 
nguồn và quản lý dây

PHẦN MỀM BỔ SUNG

*Điều khiển camera tự động RightSight 
Tình trạng sẵn có trong tương lai: RightSight sẽ được 
kích hoạt bằng cách tải xuống phần mềm, với hỗ trợ 
ban đầu cho Windows 10. 

Vui lòng xem www.logitech.com/rallycamera để biết 
thêm thông tin về tính sẵn có và hỗ trợ HĐH.

www.logitech.com/rallycamera

Văn Phòng Đại Diện Logitech Việt Nam Tại TP. Hồ Chí Minh 
Tòa nhà Centec Tower 
Phòng 21, Lầu 4, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, 
Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

* Vui lòng xem “Phần mềm bổ sung” để biết tình trạng sẵn có.


