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LOGITECH-RUIMTEOPLOS-
SINGEN VOOR GOOGLE MEET

GECERTIFICEERDE VIDEOVERGADERINGEN 
VOOR VERGADERRUIMTES

Overbrug de kloof tussen fysieke aanwezigheid en alle andere plek-
ken met Logitech Room Solutions, gecertificeerd voor Google Meet. 
De Logitech MeetUp- en Rally-producten bieden een krachtige video 
collaboration-ervaring voor uw vergaderruimten. Met briljante optics, 
camera's met gemotoriseerd pannen en kantelen, en ruimtevullende 
audio die iedereen in de ruimte opvangt, voelen videovergaderingen 
net zo natuurlijk en productief als face-to-face samenwerking. 

Zet vergaderruimten om in collaboration-ruimtes met Google Meet, 
inclusief deelname met één aanraking, bedraad en draadloos inhoud 
delen, en bediening in het midden van de ruimte. Elke ruimteoplossing 
wordt aangeboden met alles wat u nodig heeft, zoals een Logitech 
conference camera, een computersysteem met Google Meet en een 
Logitech Tap-touchcontroller. Als bonus kunt u de Tap Scheduler toe-
voegen om uw vergaderruimte af te maken.

Maak ruimtes klaar voor video 
collaboration met Google Meet™. 
Logitech® ruimteoplossingen die 
gecertificeerd zijn voor Google 
Meet zijn leverbaar in kleine, 
middelgrote, of grote configuraties 
met accessoires voor elke omgeving. 
Functies zoals AI-verbeteringen, 
eenvoudig content delen, altijd 
gebruiksklaar en midden van de 
ruimte zorgen ervoor dat gebruikers 
hun beste ideeën vanaf elke plek 
eenvoudig kunnen delen. 



KLEIN
Dankzij een ultracompact design 
is Logitech MeetUp eenvoudig te 
installeren in telefoonruimtes en 
kleine ruimtes. Of ga voor een Rally 
Bar Mini voor audio en video van 
premiumkwaliteit, inclusief AI-gestuurde 
functies zoals RightSight automatisch 
framen. Plaats de Logitech Tap op de 
tafel, of voeg een wandbevestiging toe 
om nog meer ruimte te besparen. 

MIDDELGROOT
Naarmate ruimtes groter worden, 
worden de tafels langer en zitten de 
mensen verder van de camera vandaan. 
Kies uit de alles-in-één Logitech Rally 
Bar of het modulaire Rally-systeem. 
Beide oplossingen bieden een premium 
conference camera met geavanceerde 
ultra-HD-camera die erop ingesteld 
is om veel verschillende groottes en 
indelingen van ruimtes te ondersteunen.

GROOT
De grote configuratie bevat het 
uitbreidbare Rally Plus-systeem 
met twee speakers en twee mic 
pods voor kristalheldere audio in 
de hele ruimte, voor maximaal 16 
mensen. Het systeem ondersteunt 
maximaal 7 mic pods voor ruimtes 
met maximaal 46 zitplaatsen.

UITGELICHTE PRODUCTEN

VOEG VIDEO TOE AAN ELKE RUIMTE

LOGITECH TAP
Bijgeleverd bij ruimtekits. 
Touchcontroller voor samenwerking op 
de werkplek

- Responsief 10,1” touchscreen
- Ventilatorloos voor stille werking
-  Cat5e-bekabeling van professionele 

kwaliteit (10 m bijgeleverd, max. 
40 m) met kabelbeheer

- HDMI-ingang voor lokale projectie

TAP SCHEDULER
Optioneel planningspaneel voor 
vergaderruimtes

- 10,1" touchscreen
-  Olie-afstotende coating ter voorkoming van 

vingerafdrukken
- Toegankelijk door de vlakke hoek
- Bevestiging van 31,4 mm gelijk met de muur
- Beschikbaarheidslampjes 

RALLY BAR MINI
Alles-in-één videobar met ingebouwde 
AI-verbeteringen voor kleine ruimtes

RALLY BAR
De allereerste alles-in-één videobar 
met ingebouwde AI-verbeteringen voor 
middelgrote ruimtes

RALLY PLUS-SYSTEEM
Eersteklas modulair videovergadersysteem 
voor grote ruimtes.

-  Zeer scherpe optics met 4X HD 
digitale zoom en de lens met 
gemotoriseerd pannen en kantelen 
zorgt voor uitgebreide dekking van 
de ruimte

-  Ultra-lage vervormingsluidsprekers 
leveren kristalhelder geluid 

-  AI Viewfinder voor verbeterde 
RightSight™ auto-framing 

-  Voeg tot twee Rally Mic Pods toe om 
audiobereik te vergroten

-  Beeldkwaliteit zonder kwaliteitsverlies 
tot 5X optische zoom, digitaal 
versterkt tot 15X totale zoom

-  Grote, ultra-lage 
vervormingsluidsprekers voor 
ruimtevullend geluid

-  AI Viewfinder voor verbeterde 
RightSight auto-framing

-  Voeg tot drie Rally Mic Pods toe om 
audiobereik te vergroten

-  Aanpasbaar voor grote ruimtes van 
vrijwel elke grootte en vorm 

-  Briljante optics tot 5X optische zoom, 
digitaal versterkt tot 15X totale zoom 

-  Twee Rally-speakers en twee Rally 
Mic Pods (uitbreidbaar tot zeven) 
zorgen ervoor dat iedereen duidelijk 
te verstaan is

MEETUP
Alles-in-één vergadercamera 
met een ultrabrede lenshoek en 
compact design voor kleine ruimtes. 
Biedt ondersteuning aan 1 optionele 
uitbreidingsmicrofoon.  

RALLY-SYSTEEM
Modulair videovergadersysteem voor 
middelgrote ruimtes. Biedt 5X optische 
zoom, digitaal versterkt tot 15X totale 
zoom. Eén Rally-speaker en één Rally 
Mic Pod (uitbreidbaar tot zeven).



ANDERE COMPONENTEN

ACCESSOIRES

GOOGLE MEET-COMPUTERSYSTEEM
Dit kleine computersysteem 
is  bij ruimtekits bijgeleverd, 
is goedgekeurd voor Google 
en direct klaar voor gebruik. 
Magnetische houders 
bevatten een rechtopstaande 
desktophouder, VESA-
wandbevestiging en een 
Logitech pc-bevestiging met 
kabelbevestiging.

MEET-BEVESTIGING VOOR 
COMPUTERSYSTEEM
Bevestig het computersysteem 
en de kabels van Meet aan 
wanden en onder tafels met 
behulp van geïntegreerde 
kabelbevestigingen. 

RALLY-BEVESTIGINGSSET 
(VOOR RALLY-SYSTEEM)
Omvat wandbevestigingen 
voor de camera en 
beide luidsprekers, plus 
kabelbevestigingen voor 
de display en tafelhubs. 
Inbegrepen bij de middelgrote- 
en grote ruimteconfiguraties.

RALLY MIC POD MOUNT
Verberg kabels en zet Rally Mic Pods vast op de tafel of aan het 
plafond voor een netjes afgewerkt resultaat. Leverbaar in grafiet 
of wit.

TV-BEVESTIGING VOOR MEETUP
Bevestig de MeetUp stevig op 
uw TV of monitor.

TV-BEVESTIGING VOOR VIDEO-
BARS
Plaats een Rally Bar Mini of 
Rally Bar zwevend boven of 
onder een tv of beeldscherm 
voor een stijlvolle look en 
minimale aanwezigheid.

UITBREIDINGSMICROFOON 
VOOR MEETUP
Het vergroot het opnamebereik 
van de microfoon en biedt een 
handige dempfunctie voor het 
configureren van kleine ruimtes 
die gebruikmaken van MeetUp.

BEVESTIGINGEN VOOR LOGITECH TAP
Plaats de Logitech Tap-touchcontroller op het tafelblad, of 
voeg nog een bevestiging toe voor meer veiligheid, comfort en 
kabelbeheer.

De bevestigingen voor de tafel- en Tap-verhoger passen in de 
standaarddoorvoergaten en kunnen 180° draaien en bediend 
worden vanaf beide zijden van de tafel. De wandbevestiging is 
ruimtebesparend in kleine ruimtes.

RALLY MIC POD
Breid het audiobereik uit en 
bied gemakkelijke toegang tot 
de dempknop. Compatibel 
met de Rally Bar, Rally Bar 
Mini en het Rally-systeem 
van de middelgrote- en grote 
ruimteconfiguraties. Leverbaar 
in grafiet of wit.

RALLY MIC POD HUB
Verbind tot drie Rally Mic Pods 
voor hub-and-spoke-indelingen 
en om bekabeling te beperken. 
Inbegrepen bij de grote 
ruimteconfiguratie.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRODUCTINFORMATIE
Logitech-ruimteoplossingen voor Google 
Meet:  
www.logitech.com/google-rooms

Logitech MeetUp: 
www.logitech.com/meetup

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech Tap Scheduler: 
www.logitech.com/tapscheduler

Logitech Rally en Rally Plus:  
www.logitech.com/rally

RightSense-technologieën: 
www.logitech.com/rightsense
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TEAMRUIMTE MIDDELGROTE RUIMTE DIRECTIEKAMER

Vergadercamera MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Standaard 
onderdelen

Tap 
Google Meet

Computerbron en 
montage

Tap 
Google Meet

Computerbron en 
montage

Tap
Google Meet

Computerbron en 
montage

Tap
Google Meet 

Computerbron en 
montage

Rally-montagekit

Tap
Google Meet

Computerbron en 
montage

Rally-montagekit
Rally Mic Pod Hub

Vormfactor Alles-in-één Alles-in-één Alles-in-één Modulair Modulair

Camera 5x digitale zoom 4x digitale zoom
Max. 15x totale zoom 

(5x optisch en 3x 
digitaal)

Max. 15x totale zoom 
(5x optisch en 3x 

digitaal)

Max. 15x totale zoom 
(5x optisch en 3x 

digitaal)

Speakers/ 
microfoon

Ingebouwde 
speakerelementen en 

microfoonarray.
Bereik: 

4 m (13,1 ft)
Met optionele 

uitbreidingsmicrofoon: 
5 m (16,4 ft)
Kabellengte: 

6 m (19,69 ft)

Ingebouwde 
speakerelementen en 

microfoonarray.
Bereik: 

4,5 m (15 ft)

Ingebouwde 
speakerelementen en 

microfoonarray.
Bereik: 

4,5 m (15 ft)

Eén speaker en één mic 
pod

Bereik: 
4,5 m (15 ft)

Mic Pod kabellengte:
2,95 m (9,6 ft)

Twee speakers en twee 
mic pods

Bereik: 
4,5 m (15 ft)

Mic Pod kabellengte:
2,95 m (9,6 ft)

AI RightSense-
technologieën

RightLight en 
RightSound

RightSight 
automatisch 

framen, RightLight 
en RightSound

RightSight 
automatisch 

framen, RightLight 
en RightSound

RightLight en 
RightSound

RightLight en 
RightSound

Totaal bereik in 
ruimte

163° h x 110° v 163° h x 110° v 130° h x 80° v 260° h x 190° v 260° h x 190° v

Garantie Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar


