HỌP HÀNH THÔNG
MINH HƠN TỰ ĐỘNG.

Logitech Rally
Logitech® Rally mang đến hệ thống hình ảnh Ultra-HD,
Camera Rally cho video sắc nét tuyệt vời, màu sắc
vượt trội và độ chính xác quang học đỉnh cao ở độ
phân giải lên tới 4K. Hệ thống âm thanh theo mô đun
đưa âm thanh trong trẻo và giọng nói rõ ràng khó có
thể sánh được đến từng bàn.

Các bộ phận âm thanh theo kiểu mô đun của Rally
đồng nghĩa với việc bạn có thể thay thế pod mic bất
cứ khi nào cần thiết để đạt được độ phủ âm thanh trọn
vẹn trong toàn bộ không gian cuộc họp. Rally hỗ trợ
tổng cộng tối đa bảy pod mic để bạn có thể tạo nên cấu
hình âm thanh hoàn hảo trong không gian của mình.

Rally bản tiêu chuẩn có một loa và một pod mic dành
cho phòng họp cỡ vừa và lớn. Đối với không gian lớn
chứa từ 14 người tham gia trở lên, Rally Plus có 2 mic
pod và hai loa để tăng thêm độ linh hoạt ngay từ khi lấy
ra khỏi hộp.

Rally có công nghệ tiên phong RightSense™, giúp bạn
tiến hành tốt hơn những cuộc họp dễ dàng và tự động.
RightSight™ tự động lấy khung những người tham gia
cuộc họp cho dù khoảng cách từ họ đến ống kính là
bao xa, RightLight™ ưu tiên đến gương mặt thay vì
môi trường xung quanh để giúp tông màu da trông tự

nhiên, trong khi đó RightSound™ tăng cường độ rõ của
giọng nói với việc khử tạp âm nền và rung, tự động
chỉnh mức giọng nói và tập trung vào người đang nói.
RightSense tương thích với hầu như mọi ứng dụng hội
nghị video hoạt động được với thiết bị USB, có thể kể
đến như Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype®
for Business and Teams, và Zoom.
Được thiết kế trang nhã với những đường nét cao
cấp, quản lý dây tinh tế và âm thanh theo kiểu mô đun,
Rally mang đưa vẻ đẹp vào mọi thiết kế phòng.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH
VIDEO

ÂM THANH

KHẢ NĂNG KẾT NỐI & SỬ DỤNG

Chất lượng video vượt trội
Với hệ thống hình ảnh Ultra-HD, Rally mang lại
video sắc nét tuyệt vời, màu sắc vượt trội và độ
chính xác quang học đỉnh cao ở độ phân giải lên
tới 4K.

Âm thanh mô đun cao cấp
Rally mang đến âm thanh tự nhiên, sắc nét và rõ
ràng. Những chiếc Pod Mic cực nhạy cho phép
truyền giọng nói của mọi người trong cuộc họp một
cách rõ ràng, trong khi đó các loa độc lập sẽ lấp
đầy những căn phòng lớn hơn bằng thứ âm thanh
phong phú và chân thực.

Cáp thông minh và Chia sẻ nội dung
Với một Hub màn hình và Hub trên bàn để tối giản
việc đi dây khắp phòng, các bộ phận của Rally và
máy tính trong phòng họp vẫn cứ an toàn ngoài
tầm mắt.

Quét ngang, nghiêng và thu phóng thích ứng
Mô tơ PTZ êm ái điều chỉnh tốc độ quét ngang và
nghiêng với tỷ lệ thu phóng. Kết quả: Chuyển động
camera nhanh hơn khi thu nhỏ để nhanh chóng
lấy khung và chuyển động camera chậm hơn khi
phóng to để điều khiển dễ hơn.
Thiết kế công nghiệp đẹp mắt
Camera PTZ Pro cao cấp được phủ một lớp màu
đen mờ với viền kim loại màu xám đen thanh lịch,
thêm vào đó là các bộ phận âm thanh và phụ kiện
được thiết kế đẹp mắt đảm bảo yếu tố thẩm mỹ
cho mọi căn phòng.

Âm thanh phía trước
Loa Rally được thiết kế để đặt phía trước căn phòng.
Pod mic được đặt trên bàn và loa ở phía màn hình,
giọng nói và video sẽ đến từ hướng tự nhiên, và
không bao giờ đến từ phía sau bạn, nên cuộc nói
chuyện có cảm giác tự nhiên và chân thực hơn.
Lên đến 7 Pod Mic
Đối với phòng họp cỡ lớn, hãy bổ sung Pod Mic
Rally để tăng cường độ phủ của âm thanh và để
tiếp cận các chức năng điều khiển được thuận tiện.
Mỗi pod sẽ bổ sung độ phủ cho thêm sáu người
tham gia, ưu tiên dành để trang bị cho phòng họp
và không gian họp cỡ lớn.

To và rõ ràng
Các bộ khuếch đại được tích hợp Hub màn hình
của Rally có thể hỗ trợ cho hai Loa Speaker, mang
đến âm thanh phong phú ngay cả ở những căn
phòng rộng hơn.
Dây Pod Mic linh hoạt và có thể tùy chọn
Hub Pod Mic của Rally tinh giản tối đa việc đi dây
qua bàn, với ba đầu nối cho Pod Mic của Rally
hoặc Hub Pod Mic bổ sung cho phép người tham
gia định vị lại từng pod hoặc dễ dàng tiếp cận với
điều khiển tắt âm.
Bộ kit gắn tùy chọn
Thêm Bộ kit gắn Rally để dễ dàng lắp đặt từng bộ
phận bằng các giá gắn và phụ kiện gắn tùy chỉnh.

CÔNG NGHỆ RIGHTSENSE VÀ ĐỔI MỚI THIẾT KẾ
Công nghệ Logitech RightSense tích hợp trong Rally tự động hóa trải nghiệm người dùng tốt hơn. RightSight lấy khung người tham gia một cách hoàn hảo,
bất kể khoảng cách từ họ đến ống kính. RightLight ưu tiên đến gương mặt thay vì môi trường xung quanh để giúp tông màu da trông tự nhiên, còn RightSound
tăng cường độ rõ của giọng nói với việc khử tạp âm nền và rung, tự động chỉnh mức giọng nói và tập trung vào người đang nói để hỗ trợ họp hành thuận lợi hơn.
RightSight
Công nghệ điều khiển camera RightSight của
Logitech tự động di chuyển ống kính và điều chỉnh
độ thu phóng để không ai bị gạt ra khỏi khung hình.
RightSight phát hiện hình dáng người chứ không
chỉ riêng gương mặt để đảm bảo những người
tham gia cuộc họp vẫn trong khung hình và được
lấy khung tối ưu trên màn hình.

RightLight
Logitech RightLight với Dải Tương phản động Mở
rộng (WDR) giúp mọi người trông hoàn hảo nhất
trên camera, bất kể điều kiện ánh sáng. RightLight
làm giảm tiếng ồn trong video, tối ưu hóa độ cân
bằng ánh sáng và tinh chỉnh màu sắc và độ bão
hòa để tạo ra kết quả tự nhiên cho mọi tông màu da.

RightSound
Logitech RightSound là bộ công nghệ xử lý âm
thanh và đột phá trong thiết kế mang âm thanh
đẳng cấp doanh nghiệp tới các hội nghị video.
Được tối ưu hóa cho giọng nói của con người,
RightSound giảm tiếng ồn và rung không mong
muốn, tập trung vào người đang nói để truyền tải
được từng lời với độ rõ ràng đáng ngạc nhiên.

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG

Rally

Rally Plus

Rally Plus

90º
90º

90º

POD MIC TÙY CHỌN
1 MIC TÙY CHỌN = THÊM 6 GHẾ NGỒI

LÊN TỚI 10 CHỖ NGỒI

LÊN TỚI 16 CHỖ NGỒI

LÊN TỚI 46 CHỖ NGỒI

PHỤ KIỆN

LOA RALLY

POD MIC RALLY

HUB POD MIC RALLY TÙY CHỌN

BỘ KIT GẮN RALLY TÙY CHỌN

Rally hỗ trợ tối đa 2 Loa Rally cho
không gian phòng lớn hơn.

Rally hỗ trợ tối đa 7 Pod Mic Rally
để tăng cường độ bao phủ âm thanh
trong không gian phòng lớn hơn.

Kết nối 1 đến 3 Pod Mic Rally hoặc
Hub Pod Mic bổ sung để linh hoạt
trong việc đi dây đơn

Bộ kit gắn Rally có hộp giữ cáp và
giá gắn cho Camera Rally, Loa Rally
(x2), Hub trên bàn và Hub màn hình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CAMERA RALLY

LOA RALLY

DÂY / NGUỒN

Hệ thống hình ảnh Ultra-HD hỗ trợ:
4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p và SD ở 30fps
1080p, 720p ở 30 fps và 60 fps

Màng loa công suất cao 3” (76mm)

Camera đến Hub màn hình
6,5 ft (2m) USB 3.1 Loại C đến USB Loại C 3.1

Quét ngang, nghiêng và thu phóng êm ái bằng
động cơ

Hệ thống giảm rung đang chờ lấy bằng sáng chế
loại bỏ rung camera và nhiễu âm thanh
Dây cáp Mini XLR (9,6 ft (2,95m)) kết nối với Hub
màn hình Rally cho cả tín hiệu và điện năng

Quét ngang: ±90°
Nghiêng: +50° / -90°
Thu phóng HD 15x
Trường ngắm 90°

HUB TRÊN BÀN CỦA RALLY
Kết nối cáp đơn (CAT6A) với Hub màn hình
của Rally (16,4 ft (5m) CAT6A bao gồm cáp
Ethernet, hỗ trợ cáp do khách hàng cung cấp
lên đến 164 ft (50 m))

Tốc độ quét ngang và nghiêng thích ứng lên đến
70°/giây (chậm khi thu phóng để dễ dàng điều
khiển hơn)

Phát hiện người đang nói: phân tích âm thanh từ
tối đa 7 Pod Mic và 56 chùm tia mỗi 8ms

Tự động phát hiện đảo ngược để chỉnh lại hướng
hình ảnh và chức năng điều khiển camera khi bị
lắp ngược

HDMI Loại A cho chia sẻ nội dung có dây

Tự động lấy nét

Đầu nối 12 chốt dành cho Pod Mic Rally
HDMI Loại A cho màn hình
Điện đầu vào
USB Loại C (khả năng Ultra HD / 4K)

Máy tính phòng hội nghị đến Hub màn hình hoặc
Hub trên bàn
6,5 ft (2m) USB 3.1 Loại A đến USB Loại B
Hub màn hình đến Hub trên bàn
16,4 ft (5m) CAT6A cáp Ethernet (hỗ trợ cáp do
khách hàng cung cấp lên đến 164 ft (50 m))
Hub màn hình đến Loa (x2)
9,6 ft (2,95m) Mini XLR (hỗ trợ cáp mở rộng do
khách hàng cung cấp lên đến 9,8 ft (3m))
Máy tính phòng hội nghị đến màn hình (x2)
6,5 ft (2m) HDMI A
Pod Mic
9,6 ft (2,95m): Phụ kiện với đầu nối 12 chốt
Ổ cắm dây điện đến nguồn cấp điện (x2)
3,2 ft (1m)
Nguồn cấp điện đến Hub trên bàn / Hub màn hình (x2)
4,9 ft (1,5m)
CÔNG NGHỆ RIGHTSENSE

3 cài đặt sẵn trong camera

USB Loại A (dự phòng cho khả năng trong tương lai)

Khe khóa máy Kensington®

USB Loại B (kết nối với máy tính trong phòng họp)

RightLight với Dải tương phản động mở rộng (WDR)

RJ45 (Ethernet)

Điều khiển camera tự động RightSight1

Công nghệ không dây Bluetooth

Ma trận mic của RightSound

Đèn LED chỉ báo tắt tiếng/hủy tắt tiếng video
Chân máy tiêu chuẩn
Ống kính dừng ở -90° ở chế độ ngủ để bảo đảm
bảo mật
POD MIC RALLY

Loa chống rung RightSound
HUB MÀN HÌNH RALLY
HDMI Loại A (x2) (kết nối với màn hình)

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VÀ TÍCH HỢP

Điện đầu vào

Kết nối USB sử dụng ngay sau khi cắm

USB C (kết nối với Camera Rally)

Được chứng nhận Skype for Business và sẵn sàng
cho Teams

Phạm vi thu: 15 ft / đường kính 4,5m

USB Loại B (kết nối với máy tính trong phòng họp)

Bốn micrô với tám yếu tố tạo chùm tia

RJ45 (kết nối với Hub trên bàn)

Nút tắt tiếng có đèn LED báo trạng thái

Mini XLR (x2) (kết nối với Loa Rally)

Dây cáp: 9,6 ft (2,95m)

Hỗ trợ một hoặc hai Loa Rally

Chuỗi kết nối lên đến 7 Pod Mic Rally
Người tham gia khuyến nghị:
Rally (một Pod Mic): 10
Rally Plus (2 Mic Pods): 16
Người tham gia bổ sung mỗi Pod Mic: 6
Người tham gia khuyến nghị cho Rally có
7 Pod Mic: 46

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Điều khiển từ xa hồng ngoại (không yêu cầu tầm
nhìn thẳng)
Pin CR2032 (có sẵn)

Được chứng nhận Google Hangouts Meet
Hardware
Được chứng nhận Zoom
Tương thích với Cisco
Tương thích với BlueJeans, BroadSoft®,
GoToMeeting®, Vidyo™, và các ứng dụng hội nghị,
quay và truyền phát video khác hỗ trợ camera USB.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Rally
Mã phụ tùng: 960-001218
UPC: 5099206079519
Rally Plus
Mã phụ tùng: 960-001224
UPC: 5099206079526
Loa Rally
Mã phụ tùng: 960-001230
UPC: 097855142962

TẢI VỀ PHẦN MỀM
Phần mềm Cài đặt camera Logitech

BẢO HÀNH
Bảo hành phần cứng trong 2 năm

BÊN TRONG HỘP

Pod Mic Rally
Mã phụ tùng: 989-000430
UPC: 097855142955

Camera Rally

Hub Pod Mic Rally
Mã phụ tùng: 939-001647
UPC: 097855143143

Mic Pod: 1 (Rally) hoặc 2 (Rally Plus)

Bộ kit gắn Rally
Mã phụ tùng: 939-001644
UPC: 097855142979

Loa: 1 (Rally) hoặc 2 (Rally Plus)
Hub trên bàn
Hub màn hình
2 x Nguồn cấp điện
Điều khiển từ xa

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Camera Rally
7,19” x 5,98” x 5,98”
182,5 mm x 152 mm x 152 mm
Loa Rally
4,05” x 17,67” x 3,15”
103mm x 449mm x 80mm
Pod Mic Rally
0,83” x 4,01” x 4,01”
21mm x 102mm x 102mm
Hub trên bàn của Rally
1,57” x 6,93” x 5,43”
40mm x 176mm x 138mm
Hub màn hình Rally
1,57” x 8,11” x 7,05”
40mm x 206mm x 179mm
Hub Pod Mic Rally
0,63” x 4,01” x 4,01”
16mm x 102mm x 102mm

USB C đến cáp C
USB A đến cáp B
CAT6A
2 x HDMI A đến cáp A
Tài liệu

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Tương thích UVC/cắm vào là sử dụng được
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 trở lên
Chrome OS™

RightSight được kích hoạt bằng cách tải xuống phần mềm với hỗ trợ ban đầu cho Windows® 10. Vui lòng kiểm tra www.logitech.com/rightsight để biết về tình trạng sẵn có.
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www.logitech.com/rally
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