
RALLY
PHỤ KIỆN

Hệ thống Rally của Logitech® đem lại bộ phụ kiện phù hợp với nhiều kích thước và cấu hình phòng họp. Việc hỗ trợ cho tới 7 Mic 
Pod Rally giúp mở rộng độ bao phủ ra toàn bộ các căn phòng lớn. Một loa Rally thứ 2 lấp đầy căn phòng lớn với âm thanh trong trẻo, 
phong phú. Hub Mic Pod của Rally tạo ra kết nối một dây để dễ dàng đi dây dưới bàn và cho vẻ ngoài gọn gàng. Bộ giá gắn Rally bao 
gồm mọi thứ bạn cần để cố định các bộ phận và dây của Rally dưới bàn và lên tường.



BỘ CÔNG CỤ GẮN CỦA RALLY

Giá gắn camera có thể đảo ngược hỗ trợ gắn lên 
tường và lắp đặt gần trần

Thiết bị giữ cáp cho Hub trên bàn và Hub màn 
hình giữ cho dây luôn được cắm chặt

Giá gắn có thông hơi cố định các Hub dưới bàn 
hoặc lên tường 

Các giá đỡ loa nhỏ gọn gàng tạo ra vẻ nổi bật
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POD MIC RALLY

Bốn micro với 8 thành phần tạo chùm đem lại 
phạm vi thu 15 ft (4,5 m)

Dây dài 9,6 ft (2,95 m) kết nối với Hub trên bàn 
của Rally, Hub Mic Pod Rally hoặc Mic Pod khác

Nút tắt tiếng với đèn chỉ báo LED

Vật liệu vải kỹ thuật chống lại bụi bẩn và dấu vân 
tay

Đầu vào dây nhiều mối nối với một Mic Pod khác
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 HUB POD MIC RALLY

Ba đầu vào cho Mic Pod hoặc các Hub bổ sung

Kết nối một dây tới Mic Pod để đi dây gọn gàng và 
dễ đặt vị trí

Có kèm theo bộ phận cứng gắn dưới bàn

Dây dài 9,6 ft (2,95 m) kết nối với một Hub Mic 
Pod khác hoặc Hub trên bàn của Rally
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LOA RALLY

Vật liệu cao cấp màu xám đen bổ sung cho các 
phòng họp đầy phong cách

Vỏ ngoài chống rung loại bỏ tiếng động nhỏ và can 
nhiễu

Màng loa 3 in (76 mm) đem lại âm thanh phong 
phú, trong trẻo

Hệ thống giảm xóc đang chờ cấp bằng sáng chế 
cách ly rung động bên trong vỏ

Vật liệu vải có độ truyền âm tốt tạo ra vẻ ngoài đẹp 
và cho âm thanh rõ ràng

Một dây XLR mini 9,6 ft (2,95 m) kết nối với Hub 
màn hình Rally cho cả tín hiệu và nguồn điện
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ĐỀ XUẤT VỀ ĐỘ BAO PHỦ ÂM THANH

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

Hệ thống Rally với một Mic Pod và một loa cung cấp độ bao phủ âm thanh vượt trội cho các phòng có kích thước trung bình với 
tối đa 10 người tham gia. Mỗi Mic Pod tăng thêm độ bao phủ cho thêm 6 người tham gia, và tự động căn chỉnh để tạo ra Ma trận 
RightSound™ để mọi người trong phòng lớn đều có thể nghe được. Rally tự động cân bằng giọng nói to và nhỏ, và chuyển đổi giữa 
những người đang nói lên tới 125 lần/giây để theo kịp cuộc trò chuyện trực tiếp.

Số người tham gia Pod Mic Rally Loa Rally

Lên tới 10

11 - 16

17 - 22

23 - 28

29 - 34

35 - 40

41 - 46
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POD MIC RALLY
Nghe mọi giọng nói rõ ràng
Với công nghệ RightSound và nhiều 
yếu tố tạo chùm trong mỗi pod mic riêng, 
chức năng tập trung âm thanh luôn tự 
động hướng vào người đang nói. 

Mở rộng độ bao phủ
Tối đa 7 Pod Mic Rally có thể được nối 
với nhau bằng một kết nối cáp tới Hub 
trên bàn Rally.

Thiết kế nhỏ gọn cao cấp
Các Mic Pod Rally rất trang nhã và 
tương đối nhỏ gọn so với phạm vi và độ 
nhạy đáng kể của nó, với 6 tấm chống 
trượt để cách ly micro khỏi các rung 
động của bàn. 

Giọng nói cân bằng
Pod Mic Rally nghe và cân bằng được 
mọi âm thanh, do vậy bạn có thể nghe 
và hiểu được những người nói giọng nhẹ 
nhàng hoặc những người ngồi xa.

HUB POD MIC RALLY
Mọi hình dạng bàn
Hub Mic Pod Rally đem lại giải pháp 
đi dây linh hoạt để phù hợp với mọi bố 
cục phòng hội nghị - từ phòng họp truyền 
thống cho tới bố cục hình chữ U.

Dây được giấu kín
Loại bỏ việc đi dây qua bàn giữa các pod 
mic bằng cách kết nối chúng qua lỗ cáp 
tới hub bên dưới bàn.

Khả năng di động của Pod Mic
Hub Pod Mic Rally cho phép bạn kết 
nối mỗi pod mic qua một dây. Khi những 
người tham gia cuộc họp muốn di 
chuyển mic pod, họ có thể thực hiện mà 
không gây ảnh hưởng tới các mic pod 
bên cạnh. 

LOA RALLY
Âm thanh ở trước phòng
Loa Rally được thiết kế để đặt trước 
phòng. Giọng nói đến từ nơi bạn nghe theo 
cách trực giác - do vậy cuộc trò chuyện có 
cảm giác tự nhiên và chân thực.

Vỏ ngoài chống rung
Hệ thống giảm xóc đang chờ cấp bằng 
sáng chế cách ly rung động để ngăn 
camera bị lắc, do vậy hình ảnh giữ được 
độ rõ nét và ổn định, ngay cả ở mức âm 
lượng cao và khi được phóng to.

Âm lượng dễ chịu
Với âm thanh đến từ 2 loa chứ không 
phải 1 loa, giọng nói truyền khắp căn 
phòng ở mức âm lượng vừa phải.

Logitech RightSound
Công nghệ RightSound trong loa Rally 
đem lại âm thanh toàn dải trong suốt 
phòng họp trong khi vẫn giữ được độ 
nhạy của mic pod và hiệu quả loại bỏ 
tiếng vọng.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Pod Mic Rally
Phạm vi thu: Đường kính 15 ft / 4,5 m 
Bốn micro mọi hướng tạo nên 8 tia âm thanh 
AEC (Loại bỏ tiếng vọng) 
VAD (Bộ phát hiện hoạt động giọng nói) 
Ngăn chặn tạp âm nền 
Nút tắt tiếng với đèn chỉ báo LED 
Dây 12 chân 9,6 ft (2,95 m) cố định 
Dây nhiều mối nối lên tới 7 Mic Pod Rally 
Độ nhạy tần số: 90Hz – 16kHz 
Độ nhạy: >-27dB +/-1dB @ 1Pa 
Tốc độ dữ liệu qua micro: 48 kHz
 Hub Pod Mic Rally
Ba mối nối 12 chân cho mọi kết hợp Pod Mic 
Rally hay Hub Pod Mic Rally bổ sung.  
Phần cứng gắn dưới bàn
Dây 12 chân 9,6 ft (2,95 m) cố định
 Loa Rally
Màng loa 3 in (76mm) hiệu suất cao với nam 
châm đất hiếm
Hệ thống giảm xóc đang chờ lấy bằng sáng 
chế loại bỏ sự rung lắc camera và can nhiễu 
âm thanh do rung động gây ra.
Dây XLR mini kết nối với Hub màn hình Rally 
cho cả tín hiệu và nguồn điện
Âm lượng loa 95dB SPL @1W, 100dB SPL 
@7,5W, cả hai +/-2dB tại ½ mét 
Độ nhạy: 95+/-2dB SPL tại ½ mét
Độ méo tiếng: 200Hz–300Hz < 2,5%, 300Hz–
10kHz < 1%@7,5W
Tốc độ lấy mẫu loa: 48 kHz

TÍNH TƯƠNG THÍCH VÀ CHỨNG NHẬN
Pod Mic Rally
Được chứng nhận cho Hệ thống Skype 
Room của Microsoft và được chứng nhận cho 
Microsoft Teams 
Được chứng nhận Zoom 
Được chứng nhận cho Phần mềm Google 
Hangouts™ Meet

Được chứng nhận cho Microsoft® Cortana®
 
Tương thích vớiCisco Jabber® và WebEx
Tương thích với BlueJeans, BroadSoft®, 
GoToMeeting®, Vidyo™ và các nền tảng hội 
nghị, quay và truyền phát video khác hỗ trợ 
thiết bị USB

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Pod Mic Rally
0,83 in x 4,01 in x 4,01 in 
21mm x 102mm x 102mm

Hub Pod Mic Rally
0,63 in x 4,01 in x 4,01 in 
16mm x 102mm x 102mm
 
Loa Rally
4,05 in x 17,67 in x 3,15 in 
103mm x 449mm x 80mm
 
Giá đỡ loa
1,4 in x 10,4 in x 0,3 in 
36mm x 266mm x 8mm
 
Giá đỡ camera
2,5 in x 4,3 in x 6,5 in 
63mm x 109mm x 166mm
 
Giá đỡ Hub trên bàn
0,5 in x 6,5 in x 4,5 in 
12mm x 164mm x 115mm
 
Giá đỡ Hub màn hình
0,5 in x 6,5 in x 4,5 in 
12mm x 164mm x 115mm
 
Thiết bị giữ cáp
0,9 in x 6,6 in x 1,5 in 
23mm x 164mm x38mm

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Pod Mic Rally
Logitech Rally hay Logitech Rally Plus
Lưu ý: Pod Mic Rally kết nối với hub trên bàn 
đi kèm với hệ thống Rally Logitech, và không 
tương thích với camera Rally USB độc lập.

Loa Rally
Hệ thống Logitech Rally với một loa
Số người nói tối đa mỗi hệ thống: 2

Bộ công cụ gắn của Rally
Logitech Rally hay Logitech Rally Plus
Lưu ý: Bộ công cụ gắn Rally chỉ được thiết kế 
cho hệ thống Logitech Rally. Một hệ thống gắn 
khác đi kèm với camera Rally USB độc lập.

BÊN TRONG HỘP
Pod Mic Rally
Pod Mic Rally 
Tài liệu
 Hub Pod Mic Rally
Hub Mic Pod  
Phần cứng gắn  
Tài liệu
 Loa Rally
Loa Rally với dây XLR dài 9,6 ft (2,95m) Mini 
(hỗ trợ dây kéo dài của khách hàng tới 9,8 ft 
(3 m)  
Tài liệu

Bộ công cụ gắn của Rally
Giá đỡ loa (2)
 Giá đỡ camera
 Giá đỡ Hub trên bàn
 Giá đỡ Hub màn hình
 Thiết bị giữ cáp (2)
 Thiết bị vặn chặt
 Tài liệu

BẢO HÀNH
Pod Mic Rally
Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 2 năm
 Hub Pod Mic Rally
Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 2 năm
 Loa Rally
Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 2 năm

Bộ công cụ gắn của Rally
Bảo hành phần cứng có giới hạn trong 2 năm

MÃ PHỤ TÙNG VÀ UPC
Pod Mic Rally

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

Mã phụ tùng: 939-001647 
UPC: 097855143143
 Loa Rally

Mã phụ tùng: 960-001230 
UPC: 097855142962
 Bộ kit gắn Rally

Mã phụ tùng: 939-001644
UPC: 097855142979
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