
Rally Camera kommer fullpakket med 
avansert optikk og banebrytende 
teknologiforbedringer som gir forlignelig 
ytelse, enestående allsidighet og enkel 
distribusjon."

Rally Camera kombinerer Logitech optikk 
med en 4K-sensor i verdensklasse og 
nesten lydløse mekaniske funksjoner for 
panorering, vinkling og zooming som 
passer enhver profesjonell innstilling. Med 
knivskarpt 15X HD-zoom, et ekspansivt 

90° synsfelt og enestående videokvalitet 
fanger Rally Camera opp alle personene I 
rommet med uslåelig klarhet.

Logitech RightSight™ kamerakontroll* 
justerer automatisk objektivet for å 
fange opp alle møtedeltakere i rom av 
alle fasonger og størrelser, mens Logitech 
RightLight™-teknologi optimaliserer 
lysbalansen for å fremheve ansikter og 
gjengi naturlige hudtoner, selv i dårlige 
lysforhold og motlys.

Rally Camera tilbyr allsidige monterings- 
og kablingsalternativer for enkel 
installasjon og kan integreres sømløst 
i eksisterende lydinfrastruktur. I 
tillegg garanterer Plug and Play 
via USB kompatibilitet med alle 
ledende programvareplattformer for 
videokonferanser uten at du trenger ekstra 
programvare.

Logitech Rally Camera

SE BEDRE.
HOLD BEDRE MØTER.
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*  Se Tilleggsprogramvare hvis du vil vite 

mer om tilgjengelighet.

www.logitech.com/rallycamera

Publisert januar 2019

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne

1  Synsfeltet måles diagonalt. For horisontale og vertikale 
målinger kan du besøke www.logitech.com.

PROGRAMVARE TIL NEDLASTING

Nødvendig programvare: Ingen
En valgfri app for kamerainnstillinger gir deg tilgang 
til avanserte alternativer:
http://support.logitech.com/downloads

I ESKEN

Rally Camera
Fjernkontroll
Ladekabel for USB 3.0 Type-C
Strømadapter med regionale støpsler
Strømsplitter og etui
Kamerafeste med monteringsutstyr
Dokumentasjon

GARANTI

2 års begrenset maskinvaregaranti

SPESIFIKASJONER

EMEA-artikkelnr.: 960-001227
EAN-kode: 5099206079533

Kamera
Bildebehandling i ultra-HD støtter:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p og de fl este SD-

oppløsninger ved 30 fps
 ·  1080p, 720p ved 30 fps og 60 fps
Motorisert panorering, vipping og zoom
Panorering: +50° / ±90°
Vinkling: +50° / -90°
15x HD-zoom
90° diagonalt synsfelt1

Autofokus
3 kameraforhåndsinnstillinger
Kensington-sikkerhetsspor
Indikatorlampe for demping / opphev demping av 
video
Standard stativspor

RightSense™-teknologi
RightLight med WDR (Wide Dynamic Range)
RightSight automatisk kamerakontroll

Fjernkontroll
RF-fjernkontroll (krever ikke fri synslinje)
CR2032-batteri (inkludert)

Av/på-knapp
Strømadapter med regionale støpsler
Strømkabel (3 m )

Feste
Invertibelt veggfeste med strømsplitterområde og 
ledningshåndtering

KOMPATIBILITET

UVC-/Plug and Play-kompatibel med nesten alle 
slags skybaserte videokonferanseprogrammer

Sertifi sert for Skype® for Business og klart for team

Cisco®-kompatibel

Kompatibelt med GoogleGoogle® Hangouts Meet, 
Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo og 
andre programmer for videokonferanser, opptak og 
kringkasting som støtter USB-kameraer

TILKOBLING

USB Type-C
MIPI-kontakt
Utvidelsesspor

SYSTEMKRAV

Operativsystemer
Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller høyere
Chrome OS

Oppløsninger høyere enn 1080p
Windows 8.1 eller nyere, eller MacOS 10.10 eller nyere
USB 3.0-port og Type C-kabel
Kompatibel programvare

EKSTRA PROGRAMVARE

*RightSight automatisk kamerakontroll
Fremtidig tilgjengelighet: RightSight aktiveres 
ved hjelp av en programvarenedlasting med 
innledende støtte for Windows 10.

Se www.logitech.com/rallycamera hvis du vil ha
informasjon om tilgjengelighet og OS-støtte.

PRODUKTMÅL

Rally Camera
Høyde x Bredde x Dybde:
182,5 x 152 x 152 mm

Monteringsbrakett for Rally Camera
Høyde x Bredde x Dybde:
88 x 110 x 170 mm

Strømsplitter for Rally Camera
Høyde x Bredde x Dybde:
21,4 x 81 x 60,5 mm

USB 3.0-kabel
2,2 m

Strømadapterkabel
3 m

FUNKSJONER OG FORDELER

Avansert frittstående PTZ-videokamera
Perfekt for profesjonelt videosamarbeid i møterom av 
alle størrelser, fra konferanserom til treningsfasiliteter, 
styrerom og foredragshaller.

Videokvalitet i opptil 4K Ultra-HD ved 30 bilder 
per sekund
Rally Camera leverer HD- og Ultra HD-oppløsninger 
med utrolig skarp video, enestående fargegjengivelse 
og eksepsjonell optisk nøyaktighet.

Logitech RightSight™ kamerakontroll
Logitech RightSight™ kamerakontroll justerer 
automatisk objektivet for å fange opp alle 
møtedeltakere i rom av alle fasonger og størrelser. 
Nyt praktisk håndfrihet eller ta manuell kontroll: 
Deltakerne er alltid i synsfeltet og vises i optimal 
kvalitet på skjermen.

Logitech RightLight™ -teknologi
Enten det er dårlig belysning, sterkt solskinn eller 
mye motlys kan RightLight-teknologi med WDR 
(Wide Dynamic Range) optimalisere lysbalanse og 
prioriterer ansikter over objekter og overfl ater for å gi 
mer naturlige hudtoner.

Fastvaren kan oppdateres
Fastvareverktøyet gjør det enkelt å bruke de nyeste 
funksjonene og forbedringene.

90° diagonalt synsfelt1 med panorering og 
vinkling
Det ekspansive 90° synsfeltet1 gir et bredt, 
forvrengningsfritt møtebilde. En forbedret og nesten 
lydløs PTZ-motor gjør det enklere å gå mellom 
forhåndsinnstillinger.

Premium Logitech-utviklet glassobjektiv
Det store lysoppfangende objektivet oppfyller de 
høyeste optiske standardene og gir enestående 
skarphet, farge, hastighet og oppløsning.

Autofokus
Autofokus sørger automatisk for at personer og 
objekter er tydelige og i fokus uansett hvor du peker 
kameraet.

RF-fjernkontroll
Styrer Rally Camera uansett hvor du er i rommet. 
Du trenger ikke å peke fjernkontrollen direkte mot 
kameraet.

3 kameraforhåndsinnstillinger
Du kan defi nere opptil tre forhåndsinnstilte 
plasseringer for kameravisning (forhåndsinnstilling 1, 2 
og Hjemme) og gå tilbake til dem ved å trykke på en 
knapp på fjernkontrollen.

USB-tilkobling via Plug and Play
Kan lett kobles til PC, Mac® og Chrome™-enheter 
uten behov for ekstra programvare.

Fungerer med de fl este 
videokonferanseprogrammer
Det er til og med kompatibelt med alle typer 
videokonferanseprogrammer – inkludert de du 
allerede bruker.

Flere monteringsalternativer
Sett Rally Camera på et bord eller monter det på 
veggen med det medfølgende monteringsutstyret. 
En valgfri VESA-montering er tilgjengelig for 
installasjoner over eller under skjermen. Kameraet 
leveres med en standard stativgjenge for ekstra 
fl eksibilitet.

Montering opp-ned
Ved takmontering registrerer Rally Camera når 
det er snudd opp-ned og korrigerer automatisk 
bildeorienteringen og kamerakontrollene.

15X tapsfri HD-zoom
Du kan zoome vidt eller zoome inn mer presist så det 
blir enklere å se personer, objekter, tavleinnhold og 
andre detaljer, selv på den andre siden av rommet.

Kensington®-sikkerhetsspor
Sikkerhetssporet er kompatibelt med tyverisikring for 
å sikre kameraet.

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre 
Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. 
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech 
fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil som måtte 
forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om 
produkter, prising og funksjoner i dette dokumentet kan 
endres uten varsel.
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