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Logitech Rally kamera
A fejlett optikával és forradalmi
technológiai innovációkkal telepakolt Rally
kamera páratlan teljesítményre, rendkívüli
sokoldalúságra és könnyű kiépítésre képes.

látótér, valamint a valóban hihetetlen
videominőséggel nem csoda, hogy a
Rally kamera minden jelenlévőről valóban
elképesztő minőségű videofelvételt készít.

A Rally kamera egyesíti a világszínvonalú
Logitech optikát és 4K érzékelőt a
rendkívül csendes mechanikus pásztázás,
döntés és nagyítás funkciókkal, illetve
a prémium minőségű anyagokkal, hogy
minden professzionális környezetben
megállja a helyét. A borotvaéles,
15-szörös HD-nagyítás, a széles, 90°-os

A Logitech RightSight™ kameravezérlő*
automatikusan úgy irányítja és állítja
be az objektívet, hogy a helyiség
adottságaitól függetlenül kényelmesen
be tudja fogni a résztvevőket, míg
a Logitech RightLight™ technológia
optimalizálja a fényegyensúlyt, hogy
kiemelje az arcokat, és természetes
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hatású bőrtónusokat olvasson be tompa,
homályos fényviszonyok mellett vagy akár
hátsó megvilágításban is.
A Rally kamera különböző megoldásokkal
rögzíthető és kábelezhető be, hogy
a kiépítés gyerekjáték legyen, és
egyszerűen tudja beilleszteni egy
meglévő hangrendszerbe. Az USB plug
and play révén pedig minden ismert
videokonferenciás szoftverrel együtt
használható kiegészítő szoftver telepítése
nélkül.
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JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Csúcsminőségű önálló PTZ videokamera
Ideális profi videós együttműködéshez bármilyen
méretű tárgyalóban, legyen az konferenciaterem vagy
oktatóközpont, tanterem vagy előadóterem.
Akár 4K Ultra-HD-felbontású videó
másodpercenkénti 30 képkockával
A Rally kamera megkapó minőségben készít
ragyogóan éles videókat mind HD, mind Ultra HD
felbontás mellett, ezenfelül pedig a színvisszaadása
és az optikai pontossága is egyaránt lenyűgöző.
Logitech RightSight™ kameravezérlő
Automatikusan úgy irányítja és állítja be az
objektívet, hogy a helyiség adottságaitól függetlenül
kényelmesen be tudja fogni a résztvevőket*.
Kényelmes, távirányított működés vagy kézi irányítás:
a résztvevők mindig jól látszanak, és optimális
minőségű felvétel készül róluk.
Logitech RightLight™ technológia
Legyen szó gyenge megvilágításról vagy erőteljes
napsütésről, esetleg hátulról érkező fényforrásról,
a széles dinamikai tartományú (WDR) Logitech
RightLight technológia képes optimalizálni a
fényviszonyokat, és az arcokra fókuszál a tárgyal és
felületek helyett, hogy a lehető legtermészetesebb
bőrtónusokat adja vissza.
Frissíthető belső vezérlőprogram
A belső vezérlőprogram eszköz használatával
rendkívül egyszerű alkalmazni a legújabb
fejlesztéseket és funkciókat.

90° átlós szélességű látótér1, pásztázással és
döntéssel
A széles, átlósan 90°-os látószög1 torzításmentesen
adja vissza a tárgyalótermek képét. A
továbbfejlesztett, a légyzümmögésnél is halkabb PTZ
motor akadálymentesen vált az egyes beállítások
között.
A Logitech tervezte prémium üvegobjektív
A nagy, fényérzékeny objektív megfelel a
legmagasabb optikai szabványok előírásainak, és
rendkívüli élességet, színmélységet, sebességet és
felbontást tesznek lehetővé.

Többféle felszerelési lehetőség
Helyezze el a Rally kamerát egy asztalon vagy egy
falon a mellékelt szerelékek használatával. Egy
opcionális VESA rögzítő is megvásárolható, ha a
monitor fölé vagy alá kívánja elhelyezni. Ezen felül a
Rally kamerán egy szabványos állványrögzítési pont is
található a még nagyobb rugalmasságért.

Automatikus fókuszálás
Automatikusan biztosítja, hogy a személyek és
tárgyak egyaránt tisztán kivehetők, bármerre is
nézzen a kamera.

Fejjel lefele történő felszerelés
A Rally kamera észleli, ha fejjel lefelé áll; ilyenkor
automatikusan korrigálja a kép tájolását és a
kameravezérlést.

Rádiófrekvenciás távirányító
Irányítsa a Rally kamerát a terem bármely pontjáról,
nem szükséges közvetlenül a kamerára irányítania a
távirányítót.

15x-ös veszteségmentes HD-nagyítás
Mutasson meg mindent, vagy nagyítson rá egy
pontra, hogy tisztán mutathassa be a tárgyakat, a
tábla tartalmát vagy bármely egyéb részletet – akár
az asztal végénél is.

3 tárolt kamerabeállítás
Akár 3 kamerabeállítást is meghatározhat (1-es, 2-es
és Alapállapot beállítások), amelyekhez bármikor
visszatérhet a távirányító megfelelő gombjának
megnyomásával.

1080p értéknél nagyobb felbontás
Windows 8.1 vagy újabb verzió vagy Mac OS 10.10
vagy újabb
USB 3.0 port és „C” típusú kábel
Kompatibilis szoftverek

EGYÉB SZOFTVEREK
*RightSight automatikus kameravezérlés
Várható elérhetőség: A RightSight technika a
Windows 10 rendszer kezdeti támogatásával is
letölthető lesz.

TERMÉKMÉRETEK
Rally kamera
Magasság x szélesség x mélység:
182,5 mm × 152 mm × 152 mm
Rally kamera – rögzítőkeret
Magasság x szélesség x mélység:
88 × 110 × 170 mm
Rally kamera – hálózati elosztó
Magasság x szélesség x mélység:
21,4 mm × 81 mm × 60,5 mm
USB 3.0 kábel
2,2 m
Hálózati tápegység kábele
3m

Keresse fel a www.logitech.com/rallycamera
webhelyet
további információkért az elérhetőségről és a
támogatott operációs rendszerekről.

TERMÉKJELLEMZŐK
EMEA Cikkszám:960-001227
EAN-kód:5099206079533
Kamera
Az Ultra HD felbontású képalkotó rendszer az alábbi
felbontásokat támogatja:
· 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, illetve a legtöbb
SD-felbontás 30 képkocka/másodperc
sebességnél
· 1080p, 720p 30, illetve 60 képkocka/másodperc
sebességnél
Motorral történő, akadálymentes pásztázás, döntés
és nagyítás
Pásztázás: +50° / ±90°
Döntés: +50°/–90°
15-szörös HD-nagyítás
90° átlós szélességű látótér1
Automatikus fókuszálás
3 tárolt kamerabeállítás
Kensington biztonsági zárfoglalat
Videó némítását/feloldását jelző LED-es jelzőfény
Normál méretű háromlábú állvány
RightSense™ technológiák
RightLight Széles dinamikai tartománnyal (WDR)
RightSight automatikus kameravezérlés

A DOBOZ TARTALMA
Rally kamera
Távirányító
USB 3.0-s, „C” típusú kábel
Hálózati tápegység régióspecifikus dugvillákkal
Hálózati elosztó és ház
Kamerarögzítő konzol szerelékkel
Útmutató

Kensington® biztonsági zárfoglalat
A biztonsági zárfoglalat segítségével biztonságban
tudhatja a kamerát.

Plug and play USB-kapcsolat
Egyszerűen, további szoftver nélkül csatlakoztatható
számítógéphez, Mac®- és Chrome™-eszközökhöz.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
Operációs rendszerek
Windows® 7, Windows 8.1 vagy Windows 10
Mac OS X® 10.10 vagy újabb
Chrome OS

Kompatibilis a legtöbb videokonferenciaalkalmazással
Kompatibilis szinte bármely videokonferenciaalkalmazással – azokkal is, amelyeket már most is
használ.

KOMPATIBILITÁS
UVC/plug and play-kompatibilis szinte bármely
felhőalapú videokonferenciás alkalmazással
Skype® for Business minősítéssel rendelkezik, és
Microsoft Teams alkalmazással is használható
Cisco®-kompatibilis
Kompatibilis a Google® Hangouts Meet, a Zoom, a
BlueJeans, a BroadSoft, a GoToMeeting™, a Vidyo
és más olyan videokonferencia-szervező, -rögzítő és
-közvetítő alkalmazásokkal, amelyek támogatják az
USB csatlakozású kamerák használatát

CSATLAKOZÁS

GARANCIA

Távirányító
Rádiófrekvenciás távirányító (nem igényel közvetlen
rálátást)
CR2032 típusú elem (mellékelve)
Tápellátás
Váltóáramú hálózati tápegység az adott régiónak
megfelelő dugvillákkal
Tápkábel (3 méteres)
Rögzítő
Megfordítható fali konzol hálózati elosztó rekesszel és
kábelrendezővel

LETÖLTHETŐ SZOFTVEREK

USB C-típus
MIPI-csatlakozó
Bővítőnyílás

2 év korlátozott garancia a hardverre

Szükséges szoftver: Nincs
Az opcionális Kamerabeállítások alkalmazás fejlett
opciókat tesz elérhetővé:
http://support.logitech.com/downloads

* A rendelkezésre állás tekintetében lásd az „Egyéb
szoftverek” részt.
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A látótér mérése átlósan történik. A vízszintes és
függőleges méréseket a www.logitech.com webhelyen
találja.
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