
APPARAAT

DATASHEET

LOGITECH VOOR RINGCENTRAL 
ROOMS-APPARATEN

Logitech®-oplossingen voor RingCentral 
Rooms zijn vooraf geconfigureerd om 
installatie en beheer voor RingCentral 
Rooms te vereenvoudigen. Met Logitech®-
oplossingen kan elke ruimte worden 
veranderd in een RingCentral Room, 
inclusief deelname met één aanraking, 
bedraad en draadloos inhoud delen en 
centrale bediening met Tap IP. U kunt kleine 
tot grote ruimtes configureren en aanpassen 
met bevestigingen en accessoires die 
passen bij de ruimte die u kiest.

GELIJKWAARDIGE VERGADERINGEN, 
EENVOUDIGER DAN OOIT!

Tot de Logitech-apparaten voor RingCentral Rooms behoren een Ultra 
HD Logitech-vergadercamera met gemotoriseerd pannen en kantelen, 
RightSenseTM-technologie en de Logitech Tap IP-touchcontroller, die in ruimtes 
van vrijwel elke grootte of vorm kan worden gebruikt. Omdat RingCentral 
Rooms-apparaten worden ondersteund, is de installatie opvallend eenvoudig 
en is er geen pc of Mac voor nodig. Daarnaast is apparaatbeheer nog nooit 
zo eenvoudig geweest. Dit wordt gerealiseerd met behulp van het RingCentral 
Dashboard. De systemen worden netjes verpakt en klaar voor veilige installatie 
geleverd. Logitech Rooms is ontworpen met eersteklas componenten, slimme 
bekabeling en flexibele bevestiging en biedt een breed scala aan handige 
functies om de implementatie van RingCentral Rooms op elke werkplek te 
vereenvoudigen.



MIDDELGROOT TOT GROOT
De middelgrote ruimteconfiguratie met 
Logitech Rally Bar levert briljante optics 
en ruimtevullende audio in een alles-in-
één videobar. Bevestig deze netjes op het 
display of de wand, of plaats deze op een 
dressoir. Voor grotere ruimtes kunt u het 
audiobereik uitbreiden met maximaal drie 
mic pods. 

GROOT TOT EXTRA GROOT
Met het uitbreidbare Rally Plus-conference 
camerasysteem en Logitech RoomMate-
computerapparaat met ingebouwde 
RingCentral Rooms-software, combineert 
de grote tot extra grote ruimteconfiguratie 
eenvoudig beheer met uitstekende dekking 
bij een breed scala aan maten en indelingen 
van ruimtes. Breid het audiobereik uit met 
maximaal zeven mic pods. 

KLEIN TOT MIDDELGROOT 
De kleine tot middelgrote 
ruimteconfiguratie-indeling met 
Logitech Rally Bar Mini levert superieure 
audio en video in een klein, alles-in-
één-design. Door de strakke bekabeling 
en flexibele bevestigingsopties kunt u 
op grote schaal implementeren, terwijl 
u met uitbreidingsmicrofoons het 
audiobereik kunt uitbreiden voor grotere 
ruimtes indien dat nodig is.

UITGELICHTE ONDERDELEN

OP APPARATEN GEBASEERDE OPLOSSINGEN VOOR ELKE RUIMTE

LOGITECH TAP IP
Met netwerk verbonden touchcontroller

- Responsief 10,1” touchscreen
- Enkele stroomtoevoer via Ethernetkabel en veilig kabelbeheer
-  Ondersteunt het direct delen van content met één klik

Optionele tafelbevestiging en verhoger voor handige bevestiging 
en een rotatie van 180° voor eenvoudig zicht. Of gebruik 
een muurbevestiging om ruimte te besparen in kleine en 
multifunctionele ruimtes.

LOGITECH MEETUP MET 
ROOMMATE
Profiteer van een plug-and-
play-vergaderingscamera voor 
kleine vergaderruimtes met 
een CollabOS-apparaat dat 
speciaal is ontworpen voor 
videosamenwerking

Met een ultrabrede lens met 
gemotoriseerd pannen en 
kantelen en tot 5x digitale zoom
Met RightSoundTM-technologie 
om spraak op te vangen, 
stemmen automatisch te 
nivelleren en ruis te onderdrukken 
Met RightSightTM om de 
camerapositie en zoom 
automatisch aan te passen om 
iedereen in de ruimte te vinden en 
in beeld te brengen

LOGITECH RALLY BAR MINI
Hoogwaardige alles-in-één 
videobar met ingebouwde 
ondersteuning voor RingCentral 
Rooms voor kleine tot 
middelgrote ruimtes. Verkrijgbaar 
in grafiet of wit

Gemotoriseerde pan en tilt-lens 
biedt uitgebreide ruimtedekking

Kristalhelder geluid met AI-
ruisonderdrukking

AI Viewfinder voor verbeterde 
RightSight™ auto-framing en 
tellen van mensen

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

LOGITECH RALLY BAR
Alles-in-één videobar met in-
gebouwde ondersteuning voor 
RingCentral Rooms voor kleine tot 
middelgrote ruimtes, in grafiet of wit

Beeldkwaliteit zonder kwaliteits-
verlies tot 5x optische zoom, digi-
taal versterkt tot 15x totale zoom

Ruimtevullend geluid met AI-ruis-
onderdrukking

AI Viewfinder voor verbeterde 
RightSight auto-framing en tellen 
van mensen

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

LOGITECH RALLY PLUS MET 
ROOMMATE
Uitbreidbaar videovergadersysteem 
voor grote tot extra grote ruimtes 
met een CollabOS-apparaat 
dat specifiek is gemaakt voor 
videosamenwerking

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



ANDERE COMPONENTEN

ACCESSOIRES

LOGITECH ROOMMATE
Computerapparaat met ingebouwde on-
dersteuning voor RingCentral Rooms.

RALLY MOUNTING KIT (VOOR RALLY PLUS)
Omvat muurbevestigingen voor de camera 
en beide luidsprekers, plus armatuur met 
kabelbevestigingen voor het display en 
tafelhubs.

RALLY MIC POD HUB
Verbind tot drie Rally Mic Pods voor 
hub-and-spoke-indelingen en om bekabe-
ling te beperken.

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

TV-BEVESTIGING VOOR VIDEOBARS
Laat de Rally Bar Mini of Rally Bar boven of 
onder het display van de ruimte zweven.

MUURBEVESTIGING VOOR VIDEOBARS
Bevestig de Rally Bar Mini of Rally Bar op de 
wand om ruimte te besparen.

RALLY MIC POD
Breid het audiobereik uit en bied 
eenvoudig toegang tot de dempknop. 
Compatibel met Rally Bar Mini, Rally Bar, 
en het Rally System. Leverbaar in grafiet 
of wit.

Alle componenten zijn inbegrepen bij de Rally Plus voor een grote ruimteconfiguratie. 
De Rally Mic Pod Hub is optioneel voor kleine en middelgrote ruimteconfiguraties.

TV-BEVESTIGING VOOR MEETUP
Bevestig MeetUp boven of 
onder beeldschermen met 
VESA-bevestigingspunten. 
Verkrijgbaar in standaard- en 
XL-formaat voor schermen tot 
55 of 90 inch.

LOGITECH SWYTCH
Gebruik de AV-apparatuur in uw RingCentral Rooms voor iedere 
vergadering, webinar of streaming applicatie.

-  Voegt compatibiliteit met meerdere leveranciers toe aan 
Logitech-ruimteoplossingen

-  Kan op laptops worden aangesloten via USB A of C, geen HDMI-
kabel nodig

-  Onopvallende onderdelen met slechts één zichtbare kabel voor 
een opgeruimde uitstraling en een intuïtieve gebruikerservaring



Grootte van ruimte KLEINE RUIMTE KLEINE TOT 
MIDDELGROTE RUIMTE

MIDDELGROTE TOT 
GROTE RUIMTE

GROTE TOT EXTRA 
GROTE RUIMTE

Vergadercamera Logitech MeetUp Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

RingCentral Rooms-
apparaat Logitech RoomMate Ingebouwd Ingebouwd Logitech RoomMate

Logitech Tap IP-
touchcontroller    

Meegeleverde 
bevestigingen

Muurbevestiging voor 
MeetUp   Rally Mounting Kit

Rally Mic Pod Hub 

Optionele accessoires

Tv-bevestiging voor 
MeetUp

Verlengkabel voor 
MeetUp

Uitbreidingsmicrofoon 
voor MeetUp

Swytch

Tap-tafelbevestiging
Tap-verhoger

Tap-muurbevestiging
Tv-bevestiging voor 

videobars
Muurbevestiging voor 

videobars
Rally Mic Pod (maximaal 2)

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod-bevestiging
Rally Mic Pod Extension 

Cable
Swytch

Tap-tafelbevestiging
Tap-verhoger

Tap-muurbevestiging
Tv-bevestiging voor 

videobars
Muurbevestiging voor 

videobars
Rally Mic Pod (maximaal 3)

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod-bevestiging
Rally Mic Pod-verlengkabel

Swytch

Tap-tafelbevestiging
Tap-verhoger

Tap-muurbevestiging
Rally Mic Pod (maximaal 7)

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod-bevestiging
Rally Mic Pod-verlengkabel

Swytch

Ondersteuningsmiddelen Afgedrukte installatiegids
Logitech-ondersteuningsdiensten

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Verlengde garantie van 1 jaar beschikbaar bij aankoop van de hardware. 
Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid.
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PRODUCTINFORMATIE
Logitech voor RingCentral Rooms:  
www.logitech.com/ringcentral

Logitech Rally Bar Mini: 
www.logitech.com/rallybarmini 

Logitech Swytch:  
www.logitech.com/swytch 

Logitech Tap IP:  
www.logitech.com/tapip

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar  

RightSense-technologieën: 
www.logitech.com/rightsense

Logitech RoomMate: 
www.logitech.com/roommate

Logitech MeetUp: 
www.logitech.com/meetup

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/rally

TECHNISCHE SPECIFICATIES

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/partners/ringcentral.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/resources/rightsense-technology.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/roommate.950-000084.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/conference-cameras/meetup-conferencecam.960-001102.html
https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/products/rally.html

