
โซลูชัน ROOM จาก 
LOGITECH สำาหรับ 
ZOOM

 Zoom Rooms เปลี่ยนโฉมพื้นที่ต่างๆ ให้กลาย
เป็นสถานที่ประชุม Zoom ด้วยการเข้าร่วมด้วย
แตะเดียว การแชร์เน้ือหาได้ง่ายๆ และศูนย์การ
ควบคุมห้องสำาหรับการประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขณะน้ี Logitech® ได้ทำาให้ฝ่าย IT นำาเอาข้อดีเหล่า
น้ีมาปรับใช้กับห้องประชุมในทุกรูปทรงและทุกข
นาดได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบที่กำาหนดค่าไว้ล่วง
หน้าและทรัพยากรการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ  

โซลูชัน Room จาก Logitech สำาหรับ Zoom มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างห้องประชุมที่มีจอแสดง
ผลหน่ึงหรือสองจอ พร้อมใช้งานสำาหรับการติดตัง้ในพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ ่Logitech Room 

โดยโซลูชัน Room จาก Logitech สำาหรับ Zoom มาพร้อมกับมินิพีซีที่ผ่านการรับรองจาก Zoom 

ซึ่งกำาหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว กล้องเว็บแคมสำาหรับการประชุมพร้อมเทคโนโลย ีRightSense™ จาก 

Logitech ส่วนติดตัง้กับพีซีพร้อมการจัดระเบียบสาย และตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech

ระบบต่างๆ บรรจุมาอย่างเรียบร้อยและพร้อมสำาหรับการติดตัง้ โดยคู่มือการติดตัง้จะแสดงวิธีการ
ประกอบส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ในขณะที่วิซาร์ดออนไลน์จะให้คำาแนะนำาคุณตลอดการกำาหนด
ค่าแบบทีละขัน้ตอน

โซลูชัน Room จาก Logitech สำาหรับ Zoom ทำาให้การนำา Zoom มาปรับใช้กับทัว่ทัง้สถานที่ทำางาน
กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยส่วนประกอบคุณภาพด ีการเดินสายเกรดเชิงพาณิชย ์และนวัตกรรมทำาให้
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดียิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติ



ห้องขนาดเล็ก ห้องขนาดกลาง ห้องขนาดใหญ่

Logitech Tap

Logitech MeetUp Logitech Rally Logitech Rally Plus

ออกมาแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานในห้องและห้อง
ประชุมขนาดเล็กกว่าปกต ิการติดตัง้เพียงเล็ก
น้อยช่วยลดการเดินสายและใช้พื้นที่ไม่มากด้วย 

Logitech MeetUp ความมหัศจรรย์ที่อัดแน่นใน
อุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งติดตัง้ได้อย่างเป็นระเบียบ
บริเวณเหนือหรือใต้จอแสดงผล วาง Logitech Tap 

บนโต๊ะ หรือเพิ่มส่วนติดตัง้กับผนังเพื่อใช้พื้นที่ให้
น้อยกว่าเดิม

เมื่อห้องมีขนาดใหญ่ขึ้น โต๊ะจะมีขนาดยาวกว่าเดิม 

และผู้คนนัง่ห่างจากกล้องกว่าเดิม จำาเป็นเหตุผลที่
ว่าการติดตัง้สำาหรับพื้นที่ขนาดกลางจึงมาพร้อมกับ 

Logitech Rally กล้องเว็บแคมสำาหรับการประชุม
ที่จับคู่กับกล้อง Ultra-HD ขัน้สูงพร้อมด้วยระบบ
เสียงโมดูลาร์ซึ่งขยายขอบเขตการรองรับห้องหลาย
ขนาดและหลากหลายรูปทรง

การติดตัง้สำาหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ยกระดับเป็น Rally 

Plus ที่มีลำาโพงสองตัวเพื่อเสียงที่ชัดใสทัว่ทัง้ห้อง  

พ็อดไมค์สองตัวเพื่อขยายความครอบคลุมคนสูงสุด 

16 คน และระบบต่างที่รองรับพ็อดไมค์สูงสุด 7 ตัว
สำาหรับที่นัง่สูงสุด 46 ที่

ตัวควบคุมการสัมผัสสำาหรับการทำางานร่วมกันใน
สถานที่ทำางาน

กล้องเว็บแคมเอนกประสงค์สำาหรับการประชุม
พร้อมมุมมองภาพกว้างเป็นพิเศษและระบบ
เสียงในตัว

ระบบกล้องเว็บแคมสำาหรับการประชุมคุณภาพพรีเมี่ยม
ความละเอียด Ultra-HD สำาหรับห้องขนาดกลาง 

ระบบกล้องเว็บแคมสำาหรับการประชุมคุณภาพพรีเมี่
ยมความละเอียด Ultra-HD สำาหรับห้องขนาดใหญ่

หน้าจอสัมผัส 10.1 น้ิวที่ตอบสนองฉับไว

ปราศจากพัดลมเพื่อการทำางานที่เงียบสงบ

การเดินสายและการจัดการสายเกรดเชิงพาณิชย์

ตัวส่งสัญญาณอัลตราโซนิคและอินพุต HDMI รองรับ

การแชร์เน้ือหาทัง้แบบใช้สายและไร้สาย (แชร์โดยตรง)

มองเห็นทุกคน แม้จะอยู่ใกล้กับกล้องเพียงใดก็ตาม

เทคโนโลย ีRightSense พร้อมด้วยการจัดกรอบ
อัตโนมัติ

การออกแบบที่กะทัดรัด ลดการเดินสายและไม่เกะกะ

เทคโนโลย ีRightSense พร้อมด้วยการจัดกรอบอัตโนมัติ

ลำาโพงติดตัง้ที่ด้านหน้าและพ็อตไมค์สำาหรับตัง้บนโต๊ะ
เพื่อทิศทางและความเป็นธรรมชาติของเสียง

ส่วนประกอบพรีเมี่ยมและการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม
สุดเฉียบ

เพิ่มลำาโพงตัวที่สองและพ็อดไมค์ตัวที่สองเพื่อความ
ครอบคลุมที่มากขึ้น

ขยายขอบเขตด้วยพ็อตไมค์เสริม (สูงสุดทัง้หมด 

7 ตัว) สำาหรับห้องที่จุคนได้สูงสุด 46 คน

การติดตัง้สำาหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เพิ่ม Rally Mic 

Pod Hub เข้าไปเพื่อการเดินสายใต้โต๊ะ

โซลูชัน ROOM สำาหรับ ZOOM

ส่วนประกอบเด่น



ส่วนประกอบเด่น

ตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech เชื่อมต่อกับพีซีห้องประชุมผ่านทางสาย 

USB แบบทนทานจาก Logitech และสายเคเบิลชนิดไม่ลามไฟก็มีความยาวถึง 10 เมตร 

(32.8 ฟุต) คุณจึงสามารถจัดตำาแหน่ง Tap เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกสบาย ในขณะที่ซ่อน
พีซีไว้ในช่องเก็บหรือหลังจอแสดงผล

แถม 10 ม.

แถมมากับการติดตัง้ในพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่

ฐานติดตัง้พร้อมการจัดระเบียบสายในตัว

ไมโครโฟนแบบโมดูลาร์พร้อมด้วย RightSound™ สำาหรับ Logitech Rally

เสริมด้วยอารามิดเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งระหว่าง Tap และพีซี

ไม่ลามไฟและผ่านการรับรอง ECA เพื่อการเดินสายกับผนัง เหนือเพดาน และท่อร้อย
สายไฟ

มีสายเคเบิล 25 เมตรด้วยเช่นกัน 

จัดตำาแหน่ง Rally Camera บนผนังหรือใกล้เพดานอย่างแน่นหนา

ขาแขวนลำาโพงรูปทรงบาง ให้ลักษณะ “แขวนลอย”

สายเคเบิลที่แข็งแรงช่วยให้การเชื่อมต่อแน่นหนา 

เข้ากันได้กับ Intel® NUC และพีซ ีSFF ที่ม ีรูปแบบ VESA 100mm

สายเคเบิลในตัวช่วยให้การเชื่อมต่อแน่นหนา

ยึดคอมพิวเตอร์หรือสายเคเบิลกับผนังหรือใต้โต๊ะ

การปรับระดับเสียงพูดอัตโนมัติและตัดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงที่ชัดขึ้น

การควบคุมการปิดเสียงที่สะดวกพร้อมไฟบอกสถานะ

เชื่อมต่อ Mic Pods ได้สูงสุดเจ็ดตัวสำาหรับโต๊ะรูปตัว U และห้องขนาดใหญ่

การติดตัง้สำาหรับห้องขนาดใหญ่ม ีRally Mic Pod Hub เข้าไปเพื่อ  ลดความยุ่งยาก
ในการเดินสายใต้โต๊ะ  

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech 
สาย SuperSpeed USB 10 Gbps

Rally Mounting Kit

ส่วนติดตัง้กับพีซี

Rally Mic Pod

ส่วนติดตัง้สำาหรับ LOGITECH TAP

วางตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech บน

โต๊ะ หรือเพิ่มส่วนติดตัง้เพื่อการจัดการสายที่ดียิ่งขึ้น

และปลอดภัยยิ่งขึ้น โต๊ะและตัวติดตัง้แบบยกสูงที่

พอดีกับวงแหวนมาตรฐานและให้การหมุน 180° เพื่อ

การใช้งานจากทัง้สองฟากของโต๊ะ และส่วนติดตัง้

กับผนังทำาให้ใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิม

25 ม. เป็นตัวเลือก



กล้องสำาหรับการประชุม Logitech MeetUp
Logitech Rally 

(ลำาโพง 1 ตัว, พ็อดไมค ์1 ตัว)
Logitech Rally Plus

(ลำาโพง 2 ตัว, พ็อดไมค ์2 ตัว)

ตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก 
Logitech - - -

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech 
ยาว 10 ม. - - -

ส่วนติดตัง้กับพีซี - - -

มินิพีซี ที่ผ่านการรับรองจาก Zoom

Windows 10 IOT 
Enterprise

Rally Mounting Kit -

Rally Mic Pod Hub - -

อุปกรณ์เสริม ส่วนติดตัง้กับโต๊ะ Tap

ส่วนติดตัง้ยกเหนือพื้น Tap

ส่วนติดตัง้กับผนัง Tap

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech 
ยาว 25 ม.

Expansion Mic for MeetUp

ขาตัง้ทีวีสำาหรับ MeetUp

ส่วนติดตัง้กับโต๊ะ Tap

ส่วนติดตัง้ยกเหนือพื้น Tap

ส่วนติดตัง้กับผนัง Tap

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech 
ยาว 25 ม.

พ็อดไมโครโฟน Rally (สูงสุดทัง้หมด 7 ตัว)

ลำาโพง Rally (สูงสุดทัง้หมด 2 ตัว)

Rally Mic Pod Hub

ส่วนติดตัง้กับโต๊ะ Tap

ส่วนติดตัง้ยกเหนือพื้น Tap

ส่วนติดตัง้กับผนัง Tap

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech 
ยาว 25 ม.

พ็อดไมโครโฟน Rally  

(สูงสุดทัง้หมด 7 ตัว)

Rally Mic Pod Hub

ทรัพยากรการสนับสนุน คู่มือการติดตัง้ฉบับพิมพ์
วิซาร์ดการกำาหนดค่าผ่านทางออนไลน์

บริการสนับสนุนจาก Logitech

คู่มือการติดตัง้ฉบับพิมพ์
วิซาร์ดการกำาหนดค่าผ่านทางออนไลน์

บริการสนับสนุนจาก Logitech

คู่มือการติดตัง้ฉบับพิมพ์
วิซาร์ดการกำาหนดค่าผ่านทางออนไลน์

บริการสนับสนุนจาก Logitech

การรับประกัน การรับประกันแบบจำากัด 2 ปีสำาหรับ
ฮาร์ดแวร์

การรับประกันแบบจำากัด 2 ปีสำาหรับ
ฮาร์ดแวร์

การรับประกันแบบจำากัด 2 ปีสำาหรับ
ฮาร์ดแวร์
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