
Logitech Sight helpt werknemers 
op afstand om het beste 
perspectief te krijgen tijdens 
iedere hybride vergadering. 
Deze door AI ondersteunde 
tafelcamera werkt naadloos 
samen met Logitech Rally Bar 
of Rally Bar Mini om virtuele 
deelnemers vast te leggen, te 
identificeren en te presenteren, in 
combinatie met het beste geluid 
en zicht op alles wat er in de 
vergaderruimte gebeurt.

TAFELCAMERA MET INTELLIGENTE FRAMING 
VOOR MEERDERE DEELNEMERS
Sight is een begeleidende tafelcamera die samenwerkt met de 
Logitech Rally Bar of Rally Bar Mini om een centrale weergave van 
alle deelnemers aan de tafel te geven. Dankzij naadloze integratie 
met alle belangrijke platforms voor videovergaderen verbetert Sight 
de hybride vergaderervaring door audio en video dieper in de ruimte 
vast te leggen, waardoor deelnemers op afstand zich meer betrokken 
voelen.

Of u nu een grootschalige vergadering of een kleine 
teambijeenkomst organiseert, Sight zorgt ervoor dat elke deelnemer 
even duidelijk kan bijdragen en gehoord kan worden. Met Sight 
kunt u uw hybride vergaderingen naar een hoger niveau tillen en 
een betrokken en effectievere vergaderervaring creëren voor alle 
deelnemers.
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PRODUCTFUNCTIES

EEN CENTRAAL ZICHT VOOR ELKE VERGADERING

WERKT MET TOONAANGEVENDE VIDEOPLATFORMS 

KRISTALHELDERE AUDIO EN VIDEO

Een gelijkwaardig maatje voor Rally Bar 
of Rally Bar Mini

Sight werkt samen met Rally Bar of 
Rally Bar Mini om centraal zicht op de 
volledige ruimte te bieden. Het omlijst op 
intelligente wijze actieve sprekers en levert 
heldere audio en face-to-face video aan 
deelnemers op afstand.

Gebruik de platforms en functies voor videovergaderen  
die u al gebruikt. Sight kan worden geïntegreerd met 
toonaangevende videoplatforms zoals Microsoft Teams, Zoom 
en Google Meet* om hybride vergaderingen gelijkwaardiger en 
inclusiever te maken.
*Ga naar www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility voor meer informatie

Duidelijk beeld en geluid in grotere 
ruimtes

Sight is ontworpen voor middelgrote tot 
grote ruimtes en heeft een opnamebereik 
van 2.3 meter (7.5 ft). Gesprekken en 
non-verbale handelingen worden op 
een intelligente manier gedetecteerd en 
duidelijk vastgelegd, overal aan tafel.

Volg gesprekken op een natuurlijke 
manier

Adaptieve intelligentie identificeert, kadert 
en volgt maximaal vier sprekers tegelijk, 
terwijl tussen actieve sprekers wordt 
geschakeld tijdens het gesprek.

315° video-opname: Presenteert deelnemers rond de tafel met dubbele lenzen in een 
resolutie tot 4K.

Directionele microfoonopname: Detecteert actieve sprekers met behulp van de richting 
waar stemmen vandaan komen. Zeven beamforming-microfoons zorgen ervoor dat er 
geen mic pod nodig is.

Dempknoppen voor microfoon: Met één druk op de knop kunnen gebruikers de 
microfoons in de ruimte snel en eenvoudig aan- en uitzetten.

Indicatielampjes: De drie gekleurde leds geven het volgende duidelijk aan: video aan/uit, 
dempen aan/uit, gespreksstatus, aan/uit-status en meer.

Magnetisch lenskapje: Schuif het magnetische lenskapje voor de lenzen om video-
opname automatisch uit te schakelen.

Meegeleverde bevestigingen voor een veilige installatie: Bevestig Sight en leid de 
kabels met behulp van de tafelbevestiging over de tafel. Gebruik de bevestiging voor het 
doorvoergat om kabels door de tafel te leiden en eronder te verbergen. Plaats Sight in niet-
traditionele ruimtes met U- of V-vormige tafels door deze op een statief te bevestigen.

Tafelbevestiging Statiefbevestiging
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Bevestiging voor 
doorvoergat

http://www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility


PRODUCTSPECIFICATIES EN DETAILS

© 2023 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn 
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn 
dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Windows, MacOs en alle andere handelsmerken 
van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-
informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in mei 2023

Neem contact op met uw reseller 
of neem contact met ons op via 
logitech.com/vcsales

logitech.com/Sight

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 VS

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

PRODUCTAFMETINGEN PLATFORMCOMPATIBILITEIT PAKKETINHOUD

Totale hoogte x breedte x diepte
Tafelbevestiging
11,8 x 6,7 x 6,7 inch
299 x 169 x 169 mm
Bevestiging voor doorvoergat
11,46 x 3,7 x 3,7 inch
291,2 x 93,4 x 93,4 mm

Gewicht: 1,5 kg/3,3 lbs

Compatibiliteit van videoplatforms

Logitech Sight integreert met platforms voor videovergaderen zoals:
 • Microsoft Teams Rooms
 • Zoom Rooms
 • Google Meet

Integratie en compatibiliteit van functies verschillen per platform. Ga naar 
www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility voor meer informatie.

Sight-camera
Sight-dongel
Dongel voor mic pod
Lenskapje
Bevestiging voor doorvoergat
Tafelbevestiging
Statiefbevestiging
Kabelklemmen
Handleiding

ALGEMENE SPECIFICATIES

Ingebouwde componenten:  
7 beamforming-microfoons, 
camera met twee lenzen, Logitech 
CollabOS-platform.

Camera: 
Sensorresolutie: 4K
Zoom: X1
Diagonaal gezichtsveld: 180°
Horizontaal gezichtsveld: 180°
Verticaal gezichtsveld: 97°

Brandpuntsafstand: 1,87 mm
Scherptediepte: 50 cm tot 
oneindig
Framefrequentie (max.): 60

Microfoonspecificaties

Beamforming-elementen: 7 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die zes 
adaptieve akoestische endfire-stralen vormen

Opnamebereik: straal van 7,5 ft of 2,3 m

Microfoontype: digitale MEMS-microfoons met 72 dB SNR en 130 dB AOP,  
vuil- en waterbestendig tot IP57-specificatie

Frequentiebereik: 90 Hz – 16 kHz

Gevoeligheid: >-36 dBFS +/- 1 dB bij 1 Pa

Audioverwerking: AEC (akoestische echo-onderdrukking), Machine Learning 
VAD (stemactiviteitsdetector), Machine Learning Dereverberation

Ruisonderdrukking: machine learning met kunstmatige intelligentie om zowel 
stationaire als niet-stationaire geluiden te dempen

Extra mic pods:
 • Rally Bar: Ondersteunt tot 3 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs
 • Rally Bar Mini: Ondersteunt tot 2 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs
 • Rally/Rally Plus: Ondersteunt tot 6 Mic Pods en/of Mic Pod Hubs

Omgevingsvereisten
Bedrijfstemperatuur:  
0 tot 40°C bij 10% - 90% RV  
(niet-condenserend)
Opslagtemperatuur: -40 tot 70°C 
bij 10% - 90% RV  
(niet-condenserend)

APPARAATBEHEER

Apparaatbeheer van Logitech Sync

GARANTIE

Standaard: Inclusief beperkte 
hardwaregarantie van 2 jaar.
Verlengd: Bijkomende verlengde 
garanties van 1 jaar en 3 jaar 
beschikbaar op het moment van 
aankoop van de hardware. Neem 
contact op met uw reseller over de 
beschikbaarheid.

SYSTEEMVEREISTEN PRODUCTNUMMERS

Vermogenstype:
802.3at Type 2 ‘PoE+’-voeding of gelijkwaardige voeding (door gebruiker te 
leveren)
CAT-kabel: Cat6A of hoger
Maximale CAT-kabellengte: Tussen Sight-dongel en Sight: 20 m (65,6 ft)
USB-modus: Windows 10, Windows® 11 of nieuwer, macOS (de twee meest 
recente versies)
Apparaatmodus: Softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen), 
Rally Bar of Rally Bar Mini
Nieuwste versie van Logitech CollabOS

Poorten en interfaces
1 x RJ45 (audio-/
videogegevens via USB)
1 x RJ45 (voeding via ethernet)
1 x RJ45 (Daisychain - Rally Mic 
Pods)

960-001510  GRAPHITE
960-001503  WIT

LOGITECH SIGHT

https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/sight.960-001510.html
http://www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility

