
OPLOSSINGEN VOOR PERSOONLIJKE  
SAMENWERKING EN SAMENWERKING 
IN EEN RUIMTE
Oplossingen van Logitech® voor 
Google Meet™ overbruggen de 
kloof tussen fysieke aanwezigheid 
en alle andere plekken. Gebruik 
Logitech Rally Bar, webcams, 
Zone headsets en earbuds voor 
een krachtige ervaring tijdens 
het videovergaderen. Deze zijn 
allemaal gecertificeerd voor 
samenwerking met Google Meet-
software voor videovergaderen. 
Gelijkheid in de samenwerking 
begint hier.

Gelijkheid in de samenwerking houdt in dat iedereen evenveel kan 
bijdragen, ongeacht de locatie, het apparaat, de taal of ervaring. 
Ontdek hoe de webcams, headsets, earbuds en conference camera's 
van Logitech voor een naadloze ervaring met Google Meet zorgen 
die zo levensecht is dat u de technologie zou vergeten. Een high five 
voor uw teamgenoot? Waarom niet? U bent er toch praktisch al. 

De juiste apparatuur maakt het verschil. Personal collaboration kits 
van Logitech bieden geïntegreerde audio en video die betrouwbaar, 
eenvoudig in te stellen en gebruiksvriendelijk is. Werk overal vandaan 
samen zonder afleiding met tools voor videosamenwerking die 
ontworpen zijn voor hybride werknemers.

Geniet van het menselijk contact dat u nodig hebt om gezond te 
blijven. Voer diepgaande gesprekken. Wissel ideeën uit. Wees uw 
beste zelf of zelfs nog beter. De kracht van vergaderingen waar 
je bijna fysiek aanwezig bent ligt in uw handen met de tools voor 
videosamenwerking van Logitech en Google.  

GENIET VAN GELIJKHEID IN DE SAMENWERKING
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PROFESSIONELE ERVARING IN IEDERE VERGADERING

Logitech-ruimteoplossingen voor Google Meet bieden proactieve technologieën waarmee uw 
vergaderingen in kleine, middelgrote en grote ruimtes geautomatiseerd en verbeterd worden. De 
ruimtekits bevatten Logitech Tap, een Google Meet-computersysteem en een gecertificeerde 
conference camera voor plug-and-play videovergaderingen. 

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 auto-
framing. 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 personen. Het systeem 
ondersteunt maximaal 7 
mic pods voor ruimtes met 
maximaal 46 zitplaatsen.

works with
Google Meet



UITGELICHTE PRODUCTEN

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

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.

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 een lens
met gemotoriseerd pannen en
kantelen zorgen voor uitgebreide
dekking van de ruimte

-  Ultralage 
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, ultralage
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).



RUIMTES VOOR PERSOONLIJKE SAMENWERKING 

Beheer wat kijkers kunnen zien en horen met een headset en webcam die speciaal zijn ontworpen voor videosamenwerking. 
Oplossingen voor persoonlijke videosamenwerking van Logitech kunnen iedere werkplek omtoveren tot een ruimte 
voor directe samenwerking, of u nu op afstand werkt of in een open kantoor. RightLight-technologie optimaliseert 
webcaminstellingen voor natuurlijker licht en kleur. De Logi Tune-app biedt een intuïtief dashboard voor eenvoudige 
installatie, beheer en aanpassing. 

� Alles-in-één docking station met knoppen voor deelname met één aanraking en speakerphone
� Volledige integratie van uw agenda via Logi Tune, met omgevingsverlichting die de vergaderings- 

en in gesprekstatus weergeeft
� Maakt verbinding met maximaal vijf USB-randapparaten, twee beeldschermen en mobiele 

Bluetooth®-apparaten, en kan tegelijkertijd een laptop opladen tot 100 W
� Speakerphone met aanpasbare beamforming-microfoons en onderdrukking van 

achtergrondgeluid 
� Betrouwbare speakers bieden een vol geluid voor vergaderingen, media en leren op afstand

LOGI DOCK

� C925e high-definition 1080p webcam met een diagonaal gezichtsveld van 78° en RightLight 2 
� Zone Wired-headset met eersteklas geluid en geavanceerde ruisonderdrukkende 

microfoontechnologie

WIRED PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

� Twee microfoons met ruisonderdrukkende technologie
� Actieve ruisonderdrukking
� Naadloos verbinden en wisselen tussen computer en smartphone
� Eenvoudige bediening op het oorstuk voor volume, muziek en oproepen
� Met de Plus-versie kunt u maximaal zes draadloze Logitech-randapparaten verbinden met één 

ontvanger

ZONE WIRELESS HEADSET 

� Aansluiting via Bluetooth®, USB-A-ontvanger met USB-C-adapter
� Tot 30 m / 100 ft (ongehinderde gezichtslijn)
� 6 uur gesprekstijd en 9 uur luistertijd
� Omnidirectioneel, dubbele MEMS-microfoonarray met beamforming en een microfoon aan de 

binnenzijde

ZONE TRUE WIRELESS EARBUDS

� Bedrade aansluiting van 3,5 mm, USB-C-verbinding plus een USB-A-adapter voor eenvoudige 
plug-and-play betrouwbaarheid

� Dubbele MEM’s ruisonderdrukkende microfoon met digitale signaalverwerking (DSP)
� Het ontwerp van een in-ear oordopje met siliconen oorkussentjes biedt passieve geluidsisolatie 

en vermindert doordringen van geluid
� Omnidirectioneel, dubbele MEMS-microfoonarray met beamforming en een microfoon aan de 

binnenzijde
�  Met een kabel van 1,5 meter heeft u meer flexibiliteit

ZONE WIRED EARBUDS



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VOOR RUIMTEOPLOSSINGEN

Plaats de Rally-
camera op de muur 
of in de buurt van het 
plafond. Onopvallende 
luidsprekerbeugels creëren 
een “zwevend” uiterlijk.

Pas de plaatsing van de 
microfoons aan op de 
vorm van de tafel. De Rally 
Mic Pod Hub is optioneel 
voor kleine en middelgrote 
ruimteconfiguraties.

RALLY MOUNTING KIT 
(VOOR RALLY-SYSTEEM)

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

RALLY MIC POD MOUNT

Voeg 10 meter aan 
extra bereik toe aan de 
bekabeling van Rally Mic 
Pod of Rally Mic Pod Hub 
voor grotere ruimtes.

RALLY MIC POD 
EXTENSION CABLE

Bevestig de Rally Bar 
Mini of Rally Bar stevig 
boven of onder een TV of 
beeldscherm.

Breid het audiobereik 
uit en bied gemakkelijke 
toegang tot de muteknop. 
Compatibel met Rally 
Bar Mini, Rally Bar, en het 
Rally System. Leverbaar in 
grafiet of wit.

TV-BEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY MIC POD

Bevestig de Rally Bar Mini 
of Rally Bar tegen de wand 
om ruimte te besparen.

Vul grote ruimtes met 
helder geluid, ondersteund 
door RightSound-
technologieën. Compatibel 
met Rally Bar Mini, Rally 
Bar, en het Rally System. 
Leverbaar in grafiet of wit.

WANDBEVESTIGING 
VOOR VIDEOBARS

RALLY-SPEAKER

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

TAP SCHEDULER

Bevestig de Tap plat op 
de tafel, vergroot de 
gezichtshoek, of bevestig 
de Tap op de wand om 
ruimte te besparen, 
kabels te beperken, en 
de gebruikerservaring te 
optimaliseren.

TAP TAFELBEUGEL, RISER, 
OF WANDBEVESTIGING



RUIMTEOPLOSSINGEN-MATRIX
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TEAMRUIMTE MIDDELGROTE RUIMTE GROTE RUIMTE

Ruimteoplossing MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

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

Camera 5x 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 Expansion 

Mic: 
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)

Expansion Mics Max. 1 expansion mic Max. 2 mic pods Max. 3 mic pods Max. 7 mic pods Max. 7 mic pods

AI RightSense-
technologieën

RightLight en 
RightSound

RightSight auto-
framing, RightLight 

en RightSound

RightSight auto-
framing, RightLight 

en RightSound

RightLight en 
RightSound

RightLight en 
RightSound

Totaal bereik 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


