
Vores Rally-kamera er fyldt med avance-
ret optik og epokegørende teknologiske 
forbedringer hvilket giver dig uovertrufne 
muligheder, fantastisk fleksibilitet og nem 
opsætning.

Rally-kameraet kombinerer Logitech-optik 
i verdensklasse og 4K-sensor med næsten 
lydløs mekanisk panorering, vipning og 
zoomfunktioner samt kvalitetsmaterialer 
der vil pynte i ethvert mødelokale. Med 
knivskarp 15x HD-zoom, bredt synsfelt på 
90 grader og virkelig imponerende billed-

kvalitet sørger Rally-kameraet for at alle 
deltagere i mødelokalet fremstår klart og 
tydeligt.

Logitech RightSight™-kamerastyringstek-
nologi* flytter og justerer kameraet auto-
matisk så alle deltagerne kommer med på 
billedet, uanset mødelokalets layout og 
størrelse, mens Logitech RightLight™-tek-
nologien tilpasser lysbalancen så ansigter-
ne gengives bedst muligt og hudfarverne 
fremstår naturligt – selv i lokaler med 
enten for meget eller for lidt lys.

Rally-kameraet har flere fleksible mulig-
heder for montering og kabelfunktioner 
så det nemt kan monteres og integreres 
med eksisterende lydsystemer i lokalet. Og 
med USB-tilslutning med plug-and-play er 
du sikret kompatibilitet med alle førende 
programmer til videomøder uden at skulle 
installere ekstra software.

Logitech Rally-kamera

BEDRE BILLEDE.
BEDRE MØDE.
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* Se "Ekstra software" for info om købsmuligheder.

www.logitech.com/rallycamera

Opdateret januar 2019

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne

1  Synsfeltet måles diagonalt. Hvis du vil se de vandrette og 
lodrette mål, skal du gå til www.logitech.com.

DOWNLOAD AF SOFTWARE

Krævet software: Ingen
Den valgfrie app til kameraindstillinger giver mulighed 
for avancerede indstillinger:
http://support.logitech.com/downloads

KASSEN INDEHOLDER

Rally-kamera
Fjernbetjening
USB 3.0 Type-C-kabel
Strømforsyning med strømstik
Strømsplitter og kabinet
Beslag til kameramontering med tilbehør
Dokumentation

GARANTI

2 års begrænset hardwaregaranti

SPECIFIKATIONER

EMEA-produktnr.: 960-001227
EAN-kode: 5099206079533

Kamera
Ultra-HD-billedsystemet understøtter:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p og de fl este SD-

opløsninger ved 30 fps
 ·  1080p, 720p ved 30 fps og 60 fps
Glidende motoriseret panorering, vipning og zoom
Panorering: +50°/±90°
Vipning: +50 °/-90 °
15x HD-zoom
90-graders diagonalt synsfelt1

Autofokus
3 foruddefi nerede kameraindstillinger
Kensington-lås
LED-indikator for videolyd til/fra
Standardgevind til stativ

RightSense™ Technologies
RightLight med WDR (Wide Dynamic Range)
RightSight automatisk kamerastyring

Fjernbetjening
Fjernbetjening med radiosignal 
(direkte sigtelinje ikke nødvendig)
CR2032-batteri (inkluderet)

Strøm
Strømadapter med lokale stik
Strømkabel 3 m

Monteringsbeslag
Drejeligt vægbeslag med plads til strømsplitter og 
kabelstyring

KOMPATIBILITET

UVC/plug-and-play-kompatibilitet med næsten alle 
cloud-baserede programmer til videomøder

Certifi ceret til Skype® for Business og klar til Teams

Cisco®-kompatibel

Kompatibel med Google® Hangouts Meet, Zoom, 
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo og 
andre programmer til videokonferencer, optagelse og 
streaming der understøtter USB-kameraer

TILSLUTNING

USB Type-C
MIPI-stik
Udvidelsesstik

SYSTEMKRAV

Operativsystemer
Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller nyere
Chrome OS

Opløsninger højere end 1080p
Windows 8.1 eller nyere eller Mac OS 10.10 eller nyere
USB 3.0-port og Type C-kabel
Kompatibel software

EKSTRA SOFTWARE

*RightSight automatisk kamerastyring
Fremtiden: RightSight vil i starten være 
kompatibel med Windows 10 vha. download af 
software.

Se www.logitech.com/rallycamera for
oplysninger om købsmuligheder og kompatibilitet 
med andre operativsystemer.

PRODUKTETS MÅL

Rally-kamera
Højde x bredde x dybde:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Monteringsbeslag til Rally-kamera
Højde x bredde x dybde:
88 mm x 110 mm x 170 mm

Strømsplitter til Rally-kamera
Højde x bredde x dybde:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

USB 3.0-kabel
2,2 m

Ledning til strømforsyning
3 m

FUNKTIONER OG FORDELE

Førsteklasses PTZ-videokamera
Ideelt til professionelt videosamarbejde i lokaler af 
enhver størrelse fra mødelokaler til træningsfaciliteter, 
bestyrelseslokaler og auditorier.

Videokvalitet i op til 4K Ultra-HD med 30 billeder 
pr. sekund
Rally-kameraet sikrer HD- og Ultra-HD-opløsninger 
med skarpe detaljer, fl otte farver og præcis 
gengivelse.

Logitech RightSight™-kamerastyring
Flytter og justerer kameraet automatisk, så alle 
mødedeltagerne kommer med på billedet, uanset 
mødelokalets layout og størrelse*. Uanset om du 
bruger den automatiske styring eller selv vælger at 
styre kameraet, vil deltagerne altid fremstå optimalt 
på billedet.

Logitech RightLight™-teknologi
Både i situationer med for lidt lys, skarpt sollys eller 
modlys sikrer RightLight-teknologien med WDR (Wide 
Dynamic Range) (WDR) at lysbalancen tilpasses og 
at ansigter prioriteres over objekter og overfl ader så 
hudfarverne fremstår naturligt.

Firmwareopgraderinger
Firmwareværktøj gør det nemt at opdatere til de 
seneste funktioner og forbedringer.

90-graders diagonalt synsfelt1 med panorering og 
vipning
Stort 90-graders diagonalt synsfelt1 giver et bredt 
mødebillede uden forvrængning. Den avancerede, 
næsten lydløse PTZ-motor drejer kameraet mod de 
forudindstillede positioner jævnt og præcist.

Førsteklasses glasobjektiv fra Logitech
Det store, lysfølsomme objektiv opfylder de højeste 
optiske standarder og giver skarphed, farver, 
hastighed og opløsning ud over det sædvanlige.

Autofokus
Sikrer automatisk at personer og objekter står klart i 
fokus uanset hvilken retning kameraet peger.

Radiosignalfjernbetjening
Betjen Rally-kameraet uanset hvor i lokalet du 
befi nder dig. Du behøver ikke pege direkte på 
kameraet.

3 foruddefi nerede kameraindstillinger
Defi ner op til tre forudindstillinger (forudindstilling 1, 2 
og Hjem) for kameraets synsfelt og skift mellem dem 
ved et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen.

Plug-and-play via USB-forbindelse
Der kan nemt skabes forbindelser til pc'er, Mac®-
computere og Chrome™-enheder uden brug af ekstra 
software.

Virker sammen med de fl este programmer til 
videokonferencer
Det fungerer endda med stort set alle 
softwareprogrammer til videosamtaler – også det I 
bruger i forvejen.

Flere installationsmuligheder
Placer Rally-kameraet på et bord eller hæng det 
op på væggen med de medfølgende beslag. Som 
ekstraudstyr fås en VESA-monteringsplade til 
placering over eller under skærmen. Rally-kameraet 
leveres med et standardgevind til et stativ for at give 
endnu fl ere anvendelsesmuligheder.

Montering i loftet
Rally-kameraet registrerer at det er vendt på 
hovedet, og korrigerer automatisk billedretningen og 
kameraets betjening.

15x zoom i HD-kvalitet uden tab
Zoom ud eller ind så du tydeligt kan se personer, 
objekter, indhold på whiteboards samt andre detaljer 
– selv i den anden ende af lokalet.

Kensington®-sikkerhedsstik
Sikkerhedsstikket har plads til en tyverisikringslås til 
sikring af kameraet.

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre 
Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være 
registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres 
respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for 
eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om 
produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.
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