
Combinando a potência dos sistemas 

de conferência sem fio ClickShare da 

Barco e das câmeras de conferência 

Logitech MeetUp e Rally.

Soluções de sala Logitech para 

Barco ClickShare

As soluções de sala Logitech para Barco ClickShare incluem tudo o que você precisa para equipar 

as salas de conferência com um ou dois monitores. Disponível em configurações pequenas, médias 

e grandes, esses sistemas fáceis de comprar e de configurar incluem uma ou duas unidades Barco 

ClickShare, uma câmera Logitech e acessórios de montagem e alto-falante.

Os sistemas chegam embalados e prontos para serem plugados e usados. Um guia de configuração mostra 

como os componentes se encaixam.



Soluções de sala Logitech para Barco ClickShare

Pequeno 
Médio ampla

Tamanho do quarto Até 6 assentos Até 10 assentos Até 16 assentos

Descrição do 

quarto

Projetada para salas de foco e salas de 

conferência menores, a configuração pequena 

minimiza o cabeamento visível (conexão sem fio ao 

PC do usuário) e economiza espaço com o 

alto-falante e a câmera Logitech MeetUp 

completos.

À medida que as salas aumentam, as mesas ficam 

mais longas e as pessoas ficam mais afastadas da 

câmera. É por isso que a configuração média apresenta 

o Logitech Rally, uma câmera de conferência premium 

que emparelha uma câmera avançada com áudio 

modular que se adapta a salas de até 10 assentos.

A grande configuração atualiza para o Rally Plus com 

dois alto-falantes para um áudio claro em toda a sala. 

Os pods de microfone duplo expandem a cobertura 

para até 16 pessoas.

Agrupar

Conteúdo da caixa

Barco CX-20 Logitech 

MeetUp

Barco CX-30 

Logitech Rally

Barco CX-30 Logitech 

Rally Plus

Acessórios 

incluídos

Bandeja ClickShare da Barco Kit de 

montagem Logitech Rally

Bandeja ClickShare da Barco Kit de 

montagem Logitech Rally e Mic Pod Hub



Componentes em destaque

Pequeno 
Médio ampla

Barco CX-20

Suporte total a BYOD (traga seu próprio dispositivo) 

Colaboração remota

Agnóstico triplo: funciona com qualquer dispositivo, 

tecnologia UC e qualquer marca de periférico AV

Segurança melhorada

Conectado e gerenciado na nuvem Entregue com 1 botão de 

conferência Colabore com o botão de conferência ou através 

do aplicativo Collaboration

Barco CX-30

Suporte total a BYOD Colaboração remota Interatividade e 

moderação completas Agnóstico triplo: funciona com qualquer 

dispositivo, tecnologia UC e qualquer marca de AV USB 

Periférico Segurança aprimorada Conexão e gerenciamento em 

nuvem Fornecido com 2 botões de conferência Colabore com o 

botão de conferência ou através do aplicativo de colaboração

Logitech MeetUp

Câmera de conferência all-in-one com um campo de 

visão extra amplo e áudio integrado Veja todos, mesmo 

aqueles próximos à câmera

Tecnologias RightLight ™ e RightSound ™ para vídeo nítido e 

áudio da frente da sala O design compacto minimiza os cabos 

e a desordem

Logitech Rally

Sistema de câmera de conferência Premium Ultra-HD para salas de 

tamanho médio

O RightLight com WDR mostra aos participantes uma luz 

lisonjeira, mesmo em condições de pouca luz ou contraluz

Alto-falante de montagem frontal e microfone de mesa com 

RightSound para áudio direcional com ruído e eco 

reduzidos Componentes premium e design industrial 

elegante

Logitech Rally Plus

Sistema de câmera de conferência Premium Ultra-HD para salas 

maiores Adiciona um segundo alto-falante e um segundo microfone 

para cobertura expandida Adiciona um Rally Mic Pod Hub para 

roteamento de cabos sob a mesa Opcionalmente, expanda até 7 

microfones para salas maiores. Vários acessórios de montagem e 

cabeamento disponíveis

Kit de montagem Logitech Rally

Posicione com segurança a Câmera Rally na parede ou perto do 

teto

Os suportes de alto-falante de perfil baixo oferecem 

aparência "flutuante" Os suportes de retenção de cabo 

robustos mantêm as conexões firmes

Logitech Rally Mic Pod Hub 

As configurações de grandes salas incluem o hub de pod de microfone 

Rally para simplificar o roteamento de cabos sob a mesa



Especificações técnicas

Pequeno 
Médio ampla

Câmera de 

conferência

Logitech MeetUp Logitech Rally Logitech Rally Plus

Kit de montagem V V

Rally Mic Pod Hub V

Sistema 

operacional 

para o botão 

ClickShare

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e superior. 

Android v9 e superior (aplicativo ClickShare). iOS 

12 e superior (aplicativo ClickShare)

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e superior. 

Android v9 e superior (aplicativo ClickShare). iOS 

12 e superior (aplicativo ClickShare)

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e superior. 

Android v9 e superior (aplicativo ClickShare). iOS 

12 e superior (aplicativo ClickShare)

Botões 

ClickShare

1 2 2

Microfones 1 (integrado na câmera) 1 microfone 2 microfones

caixas de som 1 1 2

Nativo 

protocolos para 

ClickShare

Airplay, Google Cast, Miricast * Airplay, Google Cast, Miricast * Airplay, Google Cast, Miricast *

Sem fio 

faixa de frequência

2,4 GHZ e 5 GHz (canais DFS suportados em 

vários países)

2,4 GHZ e 5 GHz (canais DFS suportados em 

vários países)

2,4 GHZ e 5 GHz (canais DFS suportados em 

vários países)

Conexão de 

rede

LAN e WiFi * LAN e WiFi * LAN e WiFi *

Recursos de 

Suporte

Guia de instalação rápida Guia de 

solução de problemas

Guia de instalação rápida Guia de 

solução de problemas

Guia de instalação rápida Guia de 

solução de problemas

* Depende da configuração

barco.com/logitech 
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