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LOGITECH ROOMOPLOSSINGEN VOOR ZOOM

VOORAF GECONFIGUREERD VIDEOVERGADEREN
Verander nu elke ruimte in een
VOOR VERGADERRUIMTES
Zoom Room met one-touchdeelname, direct delen met één klik Logitech Room Solutions voor Zoom bevat alles dat u nodig heeft om
en een consistente vergaderervaring vergaderruimtes van vrijwel elke grootte of vorm te bouwen—een mini-pc,
een pc-beugel,een Ultra-HD Logitech vergaderingscamera met RightSense™
met Logitech Tap IP. Logitech®
technologieën, en de Logitech Tap IP-touchcontroller. Daarnaast is
apparaatbeheer nooit zo gemakkelijk geweest middels het Zoom Dashboard
ruimteoplossingen zijn leverbaar
of Logitech Sync.
in kleine, middelgrote, of grote
Systemen arriveren netjes verpakt en klaar voor veilige installatie. Logitech
configuraties met accessoires voor
ruimteoplossingen bestaan uit premium componenten, slimme kabeloplossingen,
en flexibele bevestiging, waardoor het eenvoudig is om Zoom Rooms™ op alle
elke ruimte.
werkplekken in te zetten.

OP PC GEBASEERDE OPLOSSINGEN VOOR ELKE RUIMTE

KLEIN

MEDIUM

GROOT

De kleine configuratie-indeling
met Logitech Rally Bar Mini1 levert
superieure audio en video in
een klein, alles-in-één-design.
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
Bar2, een alles-in-één videobar, specifiek
gemaakt voor middelgrote ruimtes.
Bevestig netjes op het display of de
wand, of plaats het op een dressoir.

Geniet van maximale flexibiliteit met
Logitech Rally Plus voor grote ruimtes,
een premium vergaderingscamera
die een Ultra-HD PTZ-camera met
modulaire audio combineert die zich
aanpast aan een breed scala aan
grote ruimtes en indelingen.

Ook leverbaar met MeetUp

1

Ook leverbaar met Rally

2

UITGELICHTE ONDERDELEN

LOGITECH RALLY BAR MINI

LOGITECH RALLY BAR

LOGITECH RALLY PLUS

Premium alles-in-één videobar voor
kleine ruimtes, in grafiet of wit

Alles-in-één videobar voor middelgrote
ruimtes, in grafiet of wit

Modulair videovergadersysteem voor
grote ruimtes

Gemotoriseerde pan en tilt-lens biedt
uitgebreide ruimtedekking

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

Aanpasbaar voor grote ruimtes van
vrijwel elke grootte en vorm

Ultra-lage vervormingsluidsprekers
leveren kristalhelder geluid
AI Viewfinder voor verbeterde
RightSight™ auto-framing en tellen
van mensen
Voeg tot twee Rally Mic Pods toe om
audiobereik te vergroten

Grote, ultra-lage vervormingsluidsprekers
voor ruimtevullend geluid
AI Viewfinder voor verbeterde RightSight
auto-framing en tellen van mensen
Voeg tot drie Rally Mic Pods toe om
audiobereik te vergroten

LOGITECH TAP IP

Met netwerk verbonden touchcontroller
- Responsief 10,1” touchscreen
- Enkele stroomtoevoer via Ethernetkabel en veilig kabelbeheer
- Ondersteunt direct delen met één klik voor het delen van content
Optionele tafelbevestiging en riser voor handige bevestiging en een
rotatie van 180° voor eenvoudig zicht. Of gebruik een wandarmatuur
om ruimte te besparen in kleine en multifunctionele ruimtes.

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

MINI-PC

PC-BEVESTIGING

Kleine computer naar
keuze van een reeks
partners. Goedgekeurd
door Zoom.

Bevestig pc en kabels
aan wanden en onder
tafels met geïntegreerde
kabelbevestigingen.

RALLY-BEVESTIGINGSSET
(VOOR RALLY PLUS)

Omvat wandarmatuur
voor de camera en beide
luidsprekers, plus armatuur
met kabelbevestigingen
voor de display en tafelhubs.
Inbegrepen bij de grote
ruimteconfiguratie.

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.

ACCESSOIRES

TV MOUNT VOOR VIDEOBARS

WALL MOUNT 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 MOUNT

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

LOGITECH SWYTCH

Gebruik de AV-apparatuur in uw Zoom Room bij elke toepassing
voor vergadering, webinar of streamen.
- Voegt compatibiliteit met meerdere leveranciers toe aan
Logitech-ruimteoplossingen
- Kan op laptops worden aangesloten via USB A of C, geen HDMIkabel nodig
- Onopvallende onderdelen met slechts één zichtbare kabel voor
een opgeruimd uiterlijk en intuïtieve gebruikerservaring

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TEAMRUIMTE

VERGADERRUIMTE

DIRECTIEKAMER

Vergadercamera

Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Plus

Logitech Tap IPtouchcontroller







Pc-bevestiging







Door Zoom goedgekeurde
mini-pc







Windows 10 IOT Enterprise







Grootte van ruimte

Rally-montagekit



Rally Mic Pod Hub



Optionele accessoires

Tap-tafelbeugel

Tap-tafelbeugel

Tap Riser-bevestiging

Tap Riser-bevestiging

Tap-tafelbeugel
Tap Riser-bevestiging

Tap-wandarmatuur

Tap-wandarmatuur

TV Mount voor videobars

TV Mount voor videobars

Wall Mount voor videobars

Wall Mount voor videobars

Rally Mic Pod (maximaal 2)

Rally Mic Pod (maximaal 3)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Extension Cable

Rally Mic Pod Extension Cable

Swytch

Swytch

Tap-wandarmatuur
Rally Mic Pod (maximaal 7)
Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod Mount
Rally Mic Pod Extension Cable
Swytch

Afgedrukte installatiegids

Ondersteuningsmiddelen

Logitech-ondersteuningsdiensten
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Garantie

Verlengde garantie van 1 jaar beschikbaar bij aankoop van de hardware.
Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid.

PRODUCTINFORMATIE
Logitech Room-oplossingen voor Zoom:
www.logitech.com/zoom-rooms-pc

Logitech Tap IP:
www.logitech.com/tapip

RightSense-technologieën:
www.logitech.com/rightsense

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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