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LOGITECH VOOR ZOOM
ROOMS-APPARATEN

Tover eenvoudig een ruimte om in
een Zoom Room met one-touch join,
deel gemakkelijk content bedraad of
draadloos en bedien de ruimte met
Tap. Logitech® oplossingen voor Zoom
Rooms-appliances zijn vooraf geconfigureerd voor eenvoudigde installatie en
beheer. Kies voor kleine, middelgrote, of
grote configuraties, en selecteer vervolgens de bevestigingen en accessoires
die bij de ruimte passen.

OPMERKELIJK EENVOUDIGE OPLOSSINGEN VOOR
VERGADERRUIMTES
Logitech voor Zoom Rooms-appliances omvat een Ultra-HD Logitech
vergaderingscamera met gemotoriseerde pan en tilt-functie, RightSense™ technologieën, en de Logitech Tap-touchcontroller voor ruimtes van
vrijwel elke grootte of vorm. Ondersteuning voor Zoom Rooms-appliances betekent dat de installatie opvallend eenvoudig is en geen pc of Mac
vereist. Daarnaast is device management nooit zo gemakkelijk geweest
middels het Zoom Dashboard.
Systemen arriveren netjes verpakt en klaar voor veilige installatie. Logitech
ruimteoplossingen bestaan uit premium componenten, slimme kabeloplossingen, en flexibele bevestiging, waardoor het eenvoudig is om Zoom
Rooms in de hele werkplaats in te zetten.

APPLIANCE BASED OPLOSSINGEN VOOR ELKE RUIMTE

KLEIN

MIDDELGROOT

GROOT

De kleine configuratie-indeling met
Logitech Rally Bar Mini levert
superieure audio en video in een
klein, alles-in-één-vormontwerp.
Opgeruimde bekabeling en flexibele
bevestigingsopties stellen u in staat
om het op grote schaal in te zetten.

Ervaar briljante optics en ruimtevullende audio met de middelgrote
ruimteconfiguratie met Logitech
Rally Bar, een alles-in-één videobar,
specifiek gemaakt voor middelgrote
ruimtes. Bevestig netjes op het display of aan de wand, of plaats het
op een meubel.

Met het uitbreidbare Rally Plus-vergaderingscamerasysteem en
Logitech RoomMate-computer
appliance met ingebouwde Zoom
Rooms-software, combineert de grote
ruimteconfiguratie eenvoudig beheer
met uitstekende dekking in verschillende soorten vergaderruimtes.

LOGITECH RALLY BAR

LOGITECH RALLY PLUS
MET ROOMMATE

UITGELICHTE ONDERDELEN

LOGITECH RALLY BAR MINI

Premium alles-in-één-videobar met
ingebouwde ondersteuning voor
Zoom Rooms voor kleine ruimtes, in
grafiet of wit

Alles-in-één-videobar met ingebouwde
ondersteuning voor Zoom Rooms voor
middelgrote ruimtes, in grafiet of wit

Gemotoriseerde pan en tilt-lens biedt
uitgebreide ruimtedekking

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

Ultra-lage vervormingsluidsprekers
leveren kristalhelder geluid

Grote, ultra-lage vervormingsluidsprekers voor ruimtevullend geluid

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

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

Voeg tot twee Rally-microfoonbevestigingen toe om audiobereik te
vergroten

Voeg tot drie Rally-microfoonbevestigingen toe om audiobereik te
vergroten

Modulair videovergadersysteem
voor grote ruimtes met een computerapparaat dat specifiek is
gemaakt voor video collaboration
Aanpasbaar voor grote ruimtes van
vrijwel elke grootte en vorm
Briljante optics tot 5X optische
zoom, digitaal versterkt tot 15X
totale zoom
Twee Rally-luidsprekers en twee Rally-microfoonbevestigingen (uitbreidbaar tot zeven) zorgen ervoor dat
iedereen duidelijk te verstaan is

LOGITECH TAP

Touchcontroller voor samenwerking op de werkplek
Responsief 10,1” touchscreen
Ventilatorloos voor stille werking
Bekabeling en kabelbeheer van commerciële kwaliteit
Ultrasonische zender en HDMI-ingang ondersteunen zowel draadloos (Direct
Share) als bedraad delen van content

ANDERE COMPONENTEN
Alle componenten zijn inbegrepen bij de grote ruimteconfiguratie De Rally-microfoonbevestigingshub is optioneel voor kleine en middelgrote
ruimteconfiguraties.

LOGITECH ROOMMATE

Appliance computer met ingebouwde
ondersteuning voor Zoom Rooms.

RALLY-BEVESTIGINGSSET (VOOR RALLY PLUS)

Omvat wandbevestiging voor de camera
en beide luidsprekers, plus kabel bevestigingsmogelijkheden voor de display en
tafelhubs.

RALLY MIC POD HUB

Verbind tot drie Rally-microfoonbevestigingen voor hub-and-spoke-indelingen en
om bekabeling te beperken.

ACCESSOIRES

TV-BEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

WANDBEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

RALLY MIC POD

Laat de Rally Bar Mini of Rally Bar boven of
onder de display van de ruimte zweven.

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

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

RALLY MIC POD BEVESTIGING

TAP TAFEL-, RISER EN WANDBEVESTIGING

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KLEINE RUIMTE

MIDDELGROTE RUIMTE

GROTE RUIMTE

Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Plus

Ingebouwd

Ingebouwd

Logitech RoomMate







Grootte van ruimte
Conferencecam
Zoom Rooms-apparaat
Logitech Tap
Touchcontroller
Rally-montagekit



Rallymicrofoonbevestigingshub



Tap tafelbevestiging
Tap Riser-bevestiging
Tap wandbevestiging
TV-bevestiging voor videobars
Wandbevestiging voor videobars
Rally Mic Pod (max 2)
Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod bevestiging
Rally Mic Pod verlengkabel

Optionele accessoires

Tap tafelbevestiging
Tap Riser-bevestiging
Tap wandbevestiging
TV-bevestiging voor videobars
Wandbevestiging voor videobars
Rally Mic Pod (max 3)
Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod bevestiging
Rally Mic Pod verlengkabel

Tap tafelbevestiging
Tap Riser-bevestiging
Tap wandbevestiging
Rally Mic Pod (max 7)
Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod bevestiging
Rally Mic Pod verlengkabel

Afgedrukte installatiegids

Ondersteuningsmiddelen

Logitech-ondersteuningsdiensten
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar
Bijkomende verlengde garantie van 1 jaar kan worden aangeschaft op het moment dat de hardware wordt
aangekocht.
Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid van deze garantie.

Garantie

PRODUCTINFORMATIE
Logitech for Zoom Rooms-apparaten:
www.logitech.com/zoom-roomappliances

Logitech Tap:
www.logitech.com/tap

Logitech RoomMate:
www.logitech.com/roommate

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

Logitech Rally Bar:
www.logitech.com/rallybar

Logitech Rally Plus:
www.logitech.com/rally
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