
Με προηγμένα οπτικά συστήματα και 
βελτιώσεις μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, η 
κάμερα Rally προσφέρει απαράμιλλη απόδοση, 
εξαιρετική ευελιξία και εύκολη ανάπτυξη.

Η κάμερα Rally συνδυάζει την προηγμένη 
οπτική τεχνολογία και τον αισθητήρα 4K της 
Logitech με το αθόρυβο μηχανικό σύστημα 
μετατόπισης, κλίσης και ζουμ και τα υλικά 
υψηλής ποιότητας τα οποία της επιτρέπουν να 
ταιριάζει σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Χάρη 
στο ευκρινές ζουμ HD 15x, το εκτεταμένο 
οπτικό πεδίο 90° και την πραγματικά απίστευτη 
ποιότητα εικόνας, η κάμερα Rally απαθανατίζει 

όλα τα άτομα στο χώρο με εξαιρετική 
ευκρίνεια.

Ο έλεγχος κάμερας Logitech RightSight™* 
μετακινεί και προσαρμόζει αυτόματα τον 
φακό για να είναι εντός πλάνου όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη σύσκεψη, ανεξάρτητα από 
το σχήμα και το μέγεθος της αίθουσας, ενώ η 
τεχνολογία Logitech RightLight™ βελτιστοποιεί 
την ισορροπία του φωτισμού, για να τονίσει 
πρόσωπα και να αποδώσει με φυσικό τρόπο 
τους τόνους του δέρματος, ακόμα και σε 
συνθήκες χαμηλού ή κόντρα φωτισμού.

Η κάμερα Rally προσφέρει διάφορες 
επιλογές στερέωσης αλλά και πολλούς 
τρόπους διαχείρισης των καλωδίων, ώστε η 
τοποθέτηση να γίνεται εύκολα και το σύστημα 
να ενσωματώνεται με την υπάρχουσα δομή 
ήχου. Επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης και 
άμεσης λειτουργίας μέσω USB διασφαλίζει 
τη συμβατότητα με όλες τις κορυφαίες 
πλατφόρμες λογισμικού τηλεδιάσκεψης 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον 
λογισμικού.

Κάμερα Logitech Rally

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ.
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ.
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*  Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετο λογισμικό» 

για τη διαθεσιμότητα.

www.logitech.com/rallycamera

Ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2019

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

1  Το οπτικό πεδίο μετριέται διαγώνια. Για οριζόντιες και κάθετες 
μετρήσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Απαιτούμενο λογισμικό: Κανένα
Η προαιρετική εφαρμογή ρυθμίσεων για την κάμερα παρέχει 
πρόσβαση σε σύνθετες επιλογές:
http://support.logitech.com/downloads

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάμερα Rally
Τηλεχειριστήριο
Καλώδιο USB 3.0 Type-C
Μετασχηματιστής με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή
Κουτί διαιρέτη ισχύος και θήκη
Βάση και εξοπλισμός στερέωσης κάμερας
Τεκμηρίωση

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος EMEA: 960-001227
Κωδικός EAN: 5099206079533

Κάμερα
Το σύστημα απεικόνισης Ultra-HD υποστηρίζει:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p και τις περισσότερες 

αναλύσεις SD στα 30 fps
 ·  1080p, 720p στα 30 και τα 60 fps
Ομαλή μηχανική λειτουργία μετατόπισης, κλίσης και ζουμ
Μετατόπιση: +50° / ±90°
Κλίση: +50° / -90°
Ζουμ HD 15x
Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°1

Αυτόματη εστίαση
3 προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
Υποδοχή ασφαλείας Kensington
Ένδειξη LED για σίγαση/απενεργοποίηση σίγασης βίντεο
Υποδοχή για κλασικό τρίποδο

Τεχνολογίες RightSense™
RightLight με μεγάλο δυναμικό εύρος (WDR)
Αυτόματος έλεγχος κάμερας RightSight

Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο RF (δεν απαιτείται οπτική επαφή)
Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Τροφοδοτικό AC με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή
Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m.

Βάση στήριξης
Βάση στήριξης σε τοίχο με δυνατότητα αναστροφής, εσοχή 
διαιρέτη ισχύος και σύστημα διαχείρισης καλωδίων

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Συμβατή με UVC/απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία με 
όλες σχεδόν τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης που βασίζονται 
στο cloud

Πιστοποιημένη για το Skype® για επιχειρήσεις και έτοιμη για 
χρήση με το Teams

Συμβατή με Cisco®

Συμβατή με Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, 
BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo και άλλες εφαρμογές 
τηλεδιάσκεψης, εγγραφής και μετάδοσης που υποστηρίζουν 
κάμερες USB

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

USB Type-C
Ακροδέκτης MIPI
Υποδοχή επέκτασης

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λειτουργικά συστήματα
Windows® 7, Windows 8.1 ή Windows 10
Mac OS X® 10.10 ή νεότερες εκδόσεις
Chrome OS

Υψηλότερες αναλύσεις από 1080p
Windows 8.1 ή νεότερες εκδόσεις ή Mac OS 10.10 ή νεότερες 
εκδόσεις
Θύρα USB 3.0 και καλώδιο Type C
Συμβατό λογισμικό

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

* Αυτόματος έλεγχος κάμερας RightSight
Μελλοντική διαθεσιμότητα: Η λειτουργία RightSight θα 
ενεργοποιηθεί μέσω λήψης λογισμικού και αρχικά θα 
υποστηρίζει τα Windows 10.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.logitech.com/rallycamera για
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την 
υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα Rally
Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Βάση στερέωσης κάμερας Rally
Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
88 mm x 110 mm x 170 mm

Διαχωριστής ισχύος κάμερας Rally
Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

Καλώδιο USB 3.0
2,2 m

Καλώδιο μετασχηματιστή
3 m

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κορυφαία μεμονωμένη βιντεοκάμερα PTZ
Ιδανική για επαγγελματική συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης 
σε χώρους συσκέψεων διαφόρων μεγεθών, από αίθουσες 
διασκέψεων μέχρι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αίθουσες 
συνεδριάσεων και χώρους διαλέξεων.

Ποιότητα βίντεο έως 4K Ultra-HD στα 30 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο
Η κάμερα Rally προσφέρει αναλύσεις HD και Ultra HD με 
εξαιρετικά ευκρινή εικόνα, καταπληκτική αναπαραγωγή 
χρωμάτων και απίστευτη οπτική ακρίβεια.

Έλεγχος κάμερας Logitech RightSight™
Μετακινεί και προσαρμόζει αυτόματα τον φακό, για να 
είναι εντός πλάνου όλοι όσοι συμμετέχουν στη σύσκεψη, 
ανεξάρτητα από το σχήμα και το μέγεθος της αίθουσας*. 
Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία ή αναλάβετε εσείς 
τον έλεγχο: οι συμμετέχοντες θα είναι πάντα ορατοί στην 
οθόνη και στην ιδανική θέση.

Τεχνολογία Logitech RightLight™
Είτε σε χαμηλό φωτισμό είτε σε έντονη λιακάδα/κόντρα 
φωτισμό, η τεχνολογία RightLight με μεγάλο δυναμικό εύρος 
(WDR) βελτιστοποιεί την ισορροπία του φωτισμού και δίνει 
προτεραιότητα στα πρόσωπα έναντι των αντικειμένων, για 
να αποδίδει με φυσικό τρόπο τους τόνους του δέρματος.

Δυνατότητα αναβάθμισης του υλικολογισμικού
Το εργαλείο υλικολογισμικού διευκολύνει την εφαρμογή των 
πιο πρόσφατων λειτουργιών και βελτιώσεων.

Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°1 με δυνατότητα 
μετατόπισης και κλίσης
Το εκτεταμένο διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°1 παρέχει μια ευρεία 
οπτική γωνία του χώρου συσκέψεων χωρίς παραμορφώσεις. 
Ο βελτιωμένος, αθόρυβος μηχανισμός PTZ επιτρέπει μια πιο 
ομαλή μετάβαση από τη μία προκαθορισμένη θέση στην 
άλλη.

Γυάλινος φακός εξαιρετικής ποιότητας, 
κατασκευασμένος από τη Logitech
Ο μεγάλος φακός συνδυάζεται με τα υψηλότερα πρότυπα 
οπτικής τεχνολογίας και παρέχει εξαιρετική ευκρίνεια, 
απόδοση χρωμάτων, ταχύτητα και ανάλυση.

Αυτόματη εστίαση
Η αυτόματη εστίαση διασφαλίζει ότι τα άτομα και τα 
αντικείμενα εμφανίζονται σωστά εστιασμένα όπου και αν 
είναι στραμμένη η κάμερα.

Τηλεχειριστήριο RF
Χειριστείτε την κάμερα Rally από οποιοδήποτε σημείο του 
χώρου. Δεν χρειάζεται να στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς 
την κάμερα.

3 προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
Ορίστε έως τρεις προκαθορισμένες θέσεις (προεπιλογές 1, 2 
και Αρχική) για την κάμερα και επιστρέψτε σε οποιαδήποτε 
θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού του τηλεχειριστηρίου.

Άμεση σύνδεση μέσω USB
Συνδέεται σε PC, Mac® και συσκευές Chrome™ χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον λογισμικό.

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές 
τηλεδιάσκεψης
Συμβατή με σχεδόν όλες τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που ήδη χρησιμοποιείτε.

Πολλές επιλογές τοποθέτησης
Τοποθετήστε την κάμερα Rally στο τραπέζι ή στερεώστε 
την στον τοίχο με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Διατίθεται 
προαιρετική βάση στήριξης VESA για την τοποθέτηση επάνω 
ή κάτω από την οθόνη. Η κάμερα Rally διαθέτει υποδοχή για 
κλασικό τρίποδο για επιπλέον ευελιξία.

Αντεστραμμένη στερέωση
Η κάμερα Rally αναγνωρίζει πότε είναι αντεστραμμένη και 
διορθώνει αυτόματα τον προσανατολισμό της εικόνας και τα 
στοιχεία ελέγχου της κάμερας.

Ζουμ HD 15x χωρίς απώλεια ποιότητας
Κάντε σμίκρυνση ή μεγέθυνση για να δείτε καθαρά τα 
άτομα, τα αντικείμενα, το περιεχόμενο στον πίνακα και άλλες 
λεπτομέρειες — ακόμη και αν βρίσκεστε στο βάθος της 
αίθουσας.

Υποδοχή ασφαλείας Kensington®

Η υποδοχή ασφαλείας παρέχει κλειδαριά για να προστατεύει 
την κάμερα από κλοπή.

© 2019 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και 
τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και 
ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά 
σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται 
να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τις τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται 
στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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