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Google Meet™ biến đổi mọi không gian 
thành nơi hội họp, tham gia bằng chức 
năng một lần chạm, dễ dàng chia sẻ nội 
dung và điều khiển giữa phòng cho các 
cuộc họp trực tuyến. Giờ đây, Logitech® 
giúp các kỹ sư CNTT dễ dàng triển khai 
các lợi ích này đến các phòng có đủ mọi 
hình dáng và kích thước với hệ thống 
định cấu hình sẵn và nguồn lực hỗ trợ từ 
chuyên gia.

Các giải pháp cho phòng họp của Logitech dành cho Google Meet bao 
gồm"mọi thứ bạn cần để xây dựng phòng hội nghị với một hay hai màn hình. 
Có sẵn ở các cấu hình nhỏ, trung bình và lớn, Các giải pháp cho phòng họp 
của Logitech dành cho Google Meet được cấu hình trước với Chromebox 
được Google phê duyệt, camera hội nghị Logitech, giá gắn Chromebox với 
giá giữ dây và bộ điều khiển cảm ứng Logitech Tap.

Hệ thống này đi kèm gói tiện lợi và sẵn sàng để lắp đặt. Hướng dẫn thiết 
lập minh họa cách lắp các bộ phận với nhau, trong khi trình hướng dẫn trực 
tuyến hướng dẫn bạn từng bước cấu hình.

Với các thành phần chất lượng, cách thức đi dây cấp độ thương mại và các 
đổi mới tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn, các giải pháp cho phòng họp 
của Logitech dành cho Google Meet khiến cho việc triển khai hợp tác video 
trong không gian làm việc trở nên thật dễ dàng.
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Bộ điều khiển

Logitech MeetUp Logitech Rally Logitech Rally Plus

Được thiết kế cho các phòng tập trung 
và phòng hội nghị nhỏ, cấu hình nhỏ 
làm giảm thiểu việc đi dây và tiết kiệm 
không gian với Logitech MeetUp, một 
tuyệt tác thu nhỏ gắn kết gọn gàng 
bên trên hoặc bên dưới màn hình. Đặt 
Logitech Tap lên bàn hoặc thêm giá gắn 
tường để tiết kiệm không gian hơn nữa.

Vì các phòng trở nên lớn hơn, bàn dài 
hơn và mọi người ngồi xa camera hơn. 
Đó là lý do tại sao cấu hình trung bình 
bao gồm Logitech Rally, camera hội 
nghị cao cấp đi kèm với camera ultra-
HD tiên tiến với âm thanh theo mô đun 
được nâng cấp để hỗ trợ hàng loạt kích 
thước và bố cục phòng.

Cấu hình lớn nâng cấp lên Rally Plus 
với hai loa cho âm thanh rõ ràng khắp 
căn phòng. Mic pod kép mở rộng phạm 
vi cho tới 16 người và hệ thống hỗ trợ 
tới 7 mic pod cho các phòng chứa tối đa 
46 chỗ ngồi.   

Bộ điều khiển cảm ứng để hợp tác tại nơi 
làm việc

Camera hội nghị tất cả-trong-một với 
phạm vi quan sát siêu rộng và âm 
thanh tích hợp

Hệ thống camera hội nghị Ultra-HD cao 
cấp cho phòng có kích thước trung bình

Hệ thống camera hội nghị Ultra-HD cao 
cấp dành cho phòng lớn

Màn hình cảm ứng 10.1" nhạy bén
Không dùng quạt cho hoạt động yên tĩnh
Dây cáp và giải pháp quản lý dây cấp độ thương mại
Đầu vào HDMI để chiếu cục bộ

Nhìn thấy tất cả mọi người, ngay cả 
những người ở gần camera

Công nghệ RightLight™ và RightSound™ 
cho video sắc nét và âm thanh trước 
phòng

Thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu dây và hiện 
tượng rối dây và hiện tượng rối dây

RightLight với WDR cho người tham gia 
xuất hiện trong ánh sáng hoàn hảo, ngay 
cả trong diều kiện tối mờ hoặc ngược sáng

Loa gắn trước và mid pod trên bàn với 
RightSound cho âm thanh có định hướng, 
được giảm tiếng ồn và tiếng vọng

Các bộ phận cao cấp và thiết kế công 
nghiệp đẹp mắt

Thêm một loa thứ hai và mic pod thứ hai 
để mở rộng phạm vi

Mở rộng với mic pod bổ sung (tổng cộng 
lên tới 7 chiếc) cho các phòng chứa tối 
đa 46 người

Cấu hình lớn thêm một Hub Mic Pod 
Rally để đi dây dưới bàn
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GIÁ GẮN CHO LOGITECH TAP

Đặt bộ điều khiển cảm ứng Logitech Tap trên 

mặt bàn hoặc thêm giá gắn để tăng thêm tính 

an toàn, thuận tiện và quản lý dây tốt hơn. 

Giá"gắn trên bàn hoặc nâng cao vừa vặn vào 

các lỗ cáp tiêu chuẩn và xoay 180° để hoạt 

động từ cả hai bên bàn. Giá gắn trên tường 

giúp tiết kiệm không gian trong các phòng nhỏ.

Bộ điều khiển cảm ứng Logitech Tap kết nối với Chromebox phòng 
họp qua dây USB mạnh mẽ của Logitech, loại dây được xếp hạng 
Plenum cung cấp phạm vi 10 mét (32,8 feet). Ngay cả trong phòng 
lớn, bạn cũng có thể đặt Tap ở vị trí hoạt động thuận tiện trong khi 
giấu Chromebox trong tủ hoặc đằng sau màn hình.

10 m đi kèm 25 m tùy chọn

Bao gồm cấu hình trung bình và lớn

Giá gắn với thiết bị giữ dây tích hợp

Micro theo mô-đun RightSound cho Logitech Rally

Được gia cố bằng sợi nhân tạo cho kết nối bền chặt giữa Tap 
và Chromebox

Được xếp hạng Plenum và được chứng nhận Eca để đi dây 
trong tường, ống luồn dây điện và cáp điện

Dây tùy chọn 25 mét có sẵn cho phòng lớn và phạm vi dài

Gắn chắc chắn Camera Rally lên tường hoặc gần trần nhà

Các giá đỡ loa gọn gàng tạo ra vẻ “nổi"

Thiết bị giữ dây mạnh mẽ giúp giữ cho các mối nối được chặt chẽ 

Tương thích với Chromebox và các máy tính SFF khác có kiểu 
VESA 100 mm

Thiết bị giữ dây tích hợp giúp giữ cho các mối nối được chặt chẽ

Cố định máy tính và dây vào tường và dưới bàn

Tự động chỉnh mức giọng nói và chặn tiếng ồn, đem lại âm thanh 
rõ ràng

Điều khiển tắt tiếng và đèn chỉ báo thuận tiện

Kết nối với tối đa 7 Mic Pod cho các bàn hình chữ U và phòng lớn

Cấu hình phòng lớn bao gồm một Hub Mic Pod Rally để đơn giản 
hóa việc đi dây dưới bàn 

USB mạnh mẽ của Logitech 
Dây USB siêu tốc độ 10 Gbps

Bộ công cụ gắn Rally

Giá gắn Chromebox

Pod Mic Rally
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Camera hội nghị Logitech MeetUp Logitech Rally 
(1 loa, 1 mic pod)

Logitech Rally Plus
(2 loa, 2 mic pod)

Bộ điều khiển cảm ứng 
Logitech"Tap - - -

USB Mạnh mẽ 10 m của Logitech - - -

Giá gắn Chromebox - - -

Chromebox được Google phê 
duyệt

Giấy phép 1 năm sử dụng 
Google Hangouts Meet

Bộ công cụ gắn Rally -

Hub Pod Mic Rally - -

Phụ kiện tùy chọn Giá gắn Tap trên bàn

Giá gắn Tap nâng cao

Giá gắn Tap lên tường

USB Mạnh mẽ 25 m của Logitech

Mic kéo dài cho MeetUp

Giá gắn TV cho MeetUp

Giá gắn Tap trên bàn

Giá gắn Tap nâng cao

Giá gắn Tap lên tường

USB Mạnh mẽ 25 m của Logitech

Mic Pod Rally  
(tổng cộng lên tới 7"chiếc)

Loa Rally (tổng cộng lên tới 2 chiếc)

Hub Pod Mic Rally

Giá gắn Tap trên bàn

Giá gắn Tap nâng cao

Giá gắn Tap lên tường

USB Mạnh mẽ 25 m của Logitech

Mic Pod Rally  
(tổng cộng lên tới 7 chiếc)

Hub Pod Mic Rally

Tài nguyên hỗ trợ Bản in Hướng dẫn cài đặt

Trình hướng dẫn Cấu hình trực tuyến

Dịch vụ Hỗ trợ Logitech

Bản in Hướng dẫn cài đặt

Trình hướng dẫn Cấu hình trực tuyến

Dịch vụ Hỗ trợ Logitech

Bản in Hướng dẫn cài đặt

Trình hướng dẫn Cấu hình trực tuyến

Dịch vụ Hỗ trợ Logitech

Thời hạn bảo hành Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 
2 năm

Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 
2 năm

Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 
2 năm

Logitech Tap - www.logitech.com/tap

Logitech MeetUp - www.logitech.com/meetup

Logitech Rally và Rally Plus - www.logitech.com/rally

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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