
Combineert de kracht van Barco's 

draadloze 

ClickShare-conferentiesystemen en 

Logitech MeetUp- en 

Rally-vergadercamera's.

Logitech Room Solutions voor 

Barco ClickShare

Logitech Room Solutions voor Barco ClickShare bevatten alles wat u nodig hebt om vergaderruimten 

uit te rusten met één of twee beeldschermen. Verkrijgbaar in kleine, middelgrote en grote configuraties, 

deze eenvoudig te kopen en eenvoudig op te zetten systemen bevatten een of twee Barco 

ClickShare-eenheden, een Logitech-camera en montage- en luidsprekeraccessoires.

Systemen komen netjes verpakt aan en zijn klaar om in te pluggen en te gebruiken. Een installatiehandleiding laat zien 

hoe componenten in elkaar passen.



Logitech Room Solutions voor Barco ClickShare

Klein Medium Groot

Kamer grootte Maximaal 6 stoelen Maximaal 10 zitplaatsen Maximaal 16 zitplaatsen

Kamer 

beschrijving

Ontworpen voor focuskamers en kleinere 

vergaderruimten, minimaliseert de kleine configuratie 

de zichtbare bekabeling (draadloze verbinding met 

de pc van de gebruiker) en bespaart ruimte met de 

alles-in-één Logitech MeetUp-luidspreker en camera.

Naarmate kamers groter worden, worden tafels langer en 

zitten mensen verder van de camera. Daarom is de 

mediumconfiguratie voorzien van Logitech Rally, een 

eersteklas conferentiecamera die een geavanceerde camera 

combineert met modulaire audio die kan worden geschaald 

om kamers te ondersteunen voor maximaal 10 zitplaatsen.

De grote configuratie wordt geüpgraded naar Rally Plus 

met twee luidsprekers voor heldere audio in de hele 

kamer. Dual mic pods breiden de dekking uit voor 

maximaal 16 personen.

Bundel

Box inhoud

Barco CX-20 Logitech 

MeetUp

Barco CX-30 

Logitech Rally

Barco CX-30 Logitech 

Rally Plus

Meegeleverde 

accessoires

Barco ClickShare-lade Logitech 

Rally-montageset

Barco ClickShare-lade Logitech 

Rally-montagekit en Mic Pod Hub



Uitgelichte componenten

Klein Medium Groot

Barco CX-20

Volledige BYOD-ondersteuning (Bring Your Own Device) 

Samenwerken op afstand

Triple agnostic: werkt met elk apparaat, UC-technologie 

en elk merk AV-randapparatuur

Verbeterde beveiliging

Verbonden en in de cloud beheerd Geleverd met 1 

vergaderknop Samenwerken met vergaderknop of via de 

samenwerkingsapp

Barco CX-30

Volledige BYOD-ondersteuning Samenwerken op afstand 

Volledige interactiviteit en moderatie Drievoudig agnostisch: 

werkt met elk apparaat, UC-technologie en elk merk AV 

USB-randapparatuur Verbeterde beveiliging Verbonden en 

beheerd in de cloud Geleverd met 2 vergaderknoppen 

Samenwerken met vergaderknop of via de samenwerkingsapp

Logitech MeetUp

All-in-One conferencecam met een extra breed 

gezichtsveld en geïntegreerde audio Zie iedereen, zelfs 

degenen die dicht bij de camera staan

RightLight ™ - en RightSound ™ -technologieën voor heldere 

video en front-of-room audio Compact ontwerp minimaliseert 

bekabeling en rommel

Logitech Rally

Premium Ultra-HD conferencecam-systeem voor 

middelgrote kamers

RightLight met WDR toont deelnemers in flatterend licht, 

zelfs bij weinig licht of tegenlicht

Luidspreker aan de voorkant en microfoonhouder met 

RightSound voor directionele audio met minder ruis en 

echo Premium componenten en een strak industrieel 

ontwerp

Logitech Rally Plus

Premium Ultra-HD conferencecam-systeem voor grotere kamers 

Voegt een tweede luidspreker en een tweede mic-pod toe voor 

uitgebreide dekking Voegt een Rally Mic Pod Hub toe voor 

kabelgeleiding onder de tafel Optioneel uit te breiden tot 7 

mic-pods voor grotere kamers. Meerdere montage- en 

bekabelingsaccessoires beschikbaar

Logitech Rally-montageset

Plaats de Rally-camera stevig op de muur of bij het 

plafond

Low-profile luidsprekerbeugels zorgen voor een 

"zwevend" uiterlijk Robuuste kabelbeugels houden 

verbindingen stevig vast

Logitech Rally Mic Pod Hub 

Grote kamerconfiguraties omvatten Rally mic pod hub om 

kabelgeleiding onder de tafel te vereenvoudigen



Technische specificaties

Klein Medium Groot

Conferentiecamera Logitech MeetUp Logitech Rally Logitech Rally Plus

Rally montageset V V

Rally Mic Pod Hub V

Besturingssysteem 

voor 

ClickShare-knop

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 en hoger. 

Android v9 en hoger (ClickShare-app). iOS 12 en 

hoger (ClickShare-app)

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 en hoger. 

Android v9 en hoger (ClickShare-app). iOS 12 en 

hoger (ClickShare-app)

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 en hoger. 

Android v9 en hoger (ClickShare-app). iOS 12 en 

hoger (ClickShare-app)

ClickShare-knoppen 1 2 2

Microfoons 1 (geïntegreerd in camera) 1 mic pod 2 mic pods

Sprekers 1 1 2

Native 

protocollen voor 

ClickShare

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

Draadloze 

frequentieband

2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden 

ondersteund in een beperkt aantal landen)

2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden 

ondersteund in een beperkt aantal landen)

2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden 

ondersteund in een beperkt aantal landen)

Netwerkverbinding LAN & WiFi * LAN & WiFi * LAN & WiFi *

Ondersteunende 

bronnen

Beknopte installatiehandleiding 

Handleiding voor probleemoplossing

Beknopte installatiehandleiding 

Handleiding voor probleemoplossing

Beknopte installatiehandleiding 

Handleiding voor probleemoplossing

* Hangt af van configuratie

barco.com/logitech 

M00933-R00_0320_LF


