
SOLUÇÕES PARA
VIDEOCOLABORAÇÃO  
COM TECNOLOGIA INTEL®

Simples de configurar e fácil de 
usar, o hardware da Logitech® 
com tecnologia Intel® e software 
de vídeo Microsoft Teams® Rooms 
e Zoom Rooms permite o uso de 
salas pequenas, médias e grandes 
para reuniões por vídeo. Para uma 
solução de sala plug-and-play 
completa, o controlador por toque 
Logitech Tap é emparelhado com 
a Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar 
ou Rally Plus.

As soluções da Logitech e da Intel® se encaixam em todas as salas: 
de salas de reunião pequenas a salas de conferência e de diretoria. 
Todas as soluções são testadas para alto desempenho, totalmente 
integradas e compatíveis com o software de videoconferência baseado 
em nuvem líder do setor. 

Os administradores de TI adoram as Logitech Room Solutions com Intel® 
por seu provisionamento simplificado e escalabilidade. Implemente 
usando guias de instalação fácil para o software de videoconferência 
que a sua organização já utiliza.

Tanto os participantes quanto os organizadores adoram a qualidade 
de vídeo excepcional, a integração do calendário com reservas de 
salas remotas e o recurso de conexão em um só toque do Tap.

TODAS AS SALAS PRONTAS PARA REUNIÕES

FÁCIL DE IMPLANTAR 

FÁCIL DE USAR



EXPERIÊNCIA DE NÍVEL EMPRESARIAL EM TODAS AS REUNIÕES

 SOLUÇÕES PARA SALAS PEQUENAS 

Experimente áudio e vídeo de qualidade superior em um formato compacto e 
multifuncional. O cabeamento simples e as opções flexíveis de montagem permitem 
às equipes de TI uma implementação confiável em escala. Usuários finais podem 
executar Teams Rooms, Zoom Rooms, ou outro software de videoconferência na Rally 
Bar Mini com tecnologia Intel®. O controlador por toque Tap possibilita fácil conexão 
em um só toque e compartilhamento de conteúdo com fio. 

 � Barra de vídeo multifuncional, com melhorias baseadas em IA otimizadas para 
salas de pequeno porte 

 � Vídeo em 4K Ultra HD avançado e um campo de visão diagonal superamplo  
de 120°

 � Inclinação e panorâmica mecânicas oferecem uma cobertura excepcional da 
sala de 163° na horizontal e 110° na vertical

 � Vídeo em HD com zoom de até 4X

 � Áudio cristalino e envolvente saindo de caixas de som embutidas

 � Matriz de microfone com formatação de feixe e recursos de expansão

 � AI Viewfinder para enquadramento automático e contagem de pessoas do 
RightSight aprimorados

 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

 � Com PCs certificados pela Microsoft da Lenovo, HP e Dell 

Com a conexão 
em um só toque, 
compartilhamento 
fácil de conteúdo e 
controles centralizados, 
o Tap facilita e acelera 
a participação em 
reuniões por vídeo com 
tecnologia Intel®.

O Tap Base Bundle inclui Tap 
e o PC Intel® NUC Mini pré-
configurado com o software 
da sua escolha: Teams 
Rooms ou Zoom Rooms. 
Ele vem com cabeamento 
longo e suportes para 
oferecer uma integração 
elegante com qualquer 
interior de sala.

Os processadores Intel® 
Core™ também oferecem 
soluções da Logitech com 
PCs certificados pela 
Microsoft da Lenovo, HP e 
Dell.

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE

TAP TAP BASE BUNDLE PCS COM COMPONENTE 
DA INTEL®

RALLY BAR MINI* + TAP + INTEL® NUC

RALLY BAR MINI* + TAP + COMPUTADOR BASEADO EM INTEL® 

As soluções da Logitech com Intel® incluem o RightSenseTM, um conjunto de tecnologias proativas que automatizam 
e aprimoram a experiência de reunião. 

Controle de câmera 
automático

Otimização de luz e 
cor

Ajustes de áudio 
adaptáveis

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™

*Também disponível com a MeetUp para salas pequenas. 



SOLUÇÕES PARA SALAS MÉDIAS

SOLUÇÕES PARA SALAS GRANDES

Assista a vídeos nítidos e ouça sons com qualidade de estúdio usando a configuração para 
salas médias. O cabeamento simples e as opções flexíveis de montagem permitem uma 
implementação confiável em escala. Usuários finais podem executar Teams Rooms, Zoom 
Rooms, ou outro software de videoconferência na Rally Bar. O controlador por toque Tap 
possibilita fácil conexão em um só toque e compartilhamento de conteúdo com fio. 

A configuração para salas grandes combina facilidade de gerenciamento com cobertura 
excepcional em uma ampla gama de tamanhos e layouts de salas. Crie a configuração 
perfeita de caixas de som e microfones para seu espaço, com gerenciamento de cabos 
organizado e várias opções de montagem. Usuários finais podem executar Teams Rooms, 
Zoom Rooms, ou outro software de videoconferência na Rally Plus com um PC baseado 
em Intel® NUC ou Intel®. Aproveite a simplicidade do recurso "touch to join" (toque para 
iniciar) e o compartilhamento de conteúdo sem fio com o controlador por toque Tap. 

 � Barra de vídeo superior e multifuncional, com melhorias baseadas em IA 
otimizadas para salas de médio porte

 � Campo de visão diagonal de 90°
 � Zoom, inclinação e panorâmica mecânicos oferecem uma cobertura 

excepcional da sala de 132° na horizontal e 82° na vertical
 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de até 5X em qualidade 4K 

Ultra HD
 � Vídeo em HD com zoom extremamente nítido de até 15X
 � Caixas de som com distorção ultrabaixa que proporcionam som envolvente
 � Matriz de microfone com formatação de feixe e recursos de expansão
 � AI Viewfinder para enquadramento automático e contagem de pessoas do 

RightSight aprimorados
 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

 � Sistema de câmera para conferência em espaços grandes
 � Campo de visão diagonal de 90°
 � Zoom, inclinação e panorâmica mecânicos oferecem uma cobertura 

excepcional da sala de 132° na horizontal e 82° na vertical
 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de até 5X em qualidade 4K 

Ultra HD
 � Vídeo em HD com zoom extremamente nítido de até 15X
 � Com duas caixas de som e dois módulos de microfone, mas pode ser ampliado 

para até sete módulos
 � Experiência de reunião com a união em um toque simples de usar

 � Com PCs certificados pela Microsoft da Lenovo, HP e Dell 

 � Com PCs certificados pela Microsoft da Lenovo, HP e Dell 

RALLY BAR* + TAP + INTEL® NUC

RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC

COMPUTAÇÃO BASEADA EM RALLY BAR* + TAP + INTEL® 

RALLY PLUS + TAP + COMPUTADOR BASEADO EM INTEL® 

*Também disponível com a Rally para soluções de salas médias. 



INTEL® IoT RFP READY KITS

O Intel® IoT RFP Ready Kits vem com tudo o que você precisa para o Zoom Room ou o Teams Room, incluindo a sua licença 
de software de videoconferência. 

 � Câmera para conferência com áudio integrado e 
otimizado para salas de reunião pequenas

 � Vídeo em 4K Ultra HD avançado e um campo de visão 
diagonal superamplo de 120°

 � Vídeo em HD com zoom de até 4X

 � Três microfones com formatação de feixe e uma caixa 
de som com ajustes personalizados

 � Experiência de reunião com a união em um toque 
simples de usar

 � Licença para Zoom Rooms incluída 

 � Sistema de câmera para conferência em espaços 
grandes

 � Campo de visão diagonal de 90°

 � Zoom, inclinação e panorâmica mecânicos oferecem 
uma cobertura excepcional da sala de 132° na 
horizontal e 82° na vertical

 � Qualidade de imagem sem perda com zoom ótico de 
até 5X em qualidade 4K Ultra HD

 � Vídeo em HD com zoom extremamente nítido de até 
15X

 � Com duas caixas de som e dois módulos de microfone, 
mas pode ser ampliado para até sete módulos

 � Experiência de reunião com a união em um toque 
simples de usar

 � Licença do Teams Rooms incluída

 � O Logitech JumpStart para Teams Rooms oferece 
recursos para ajudar com a configuração do sistema, 
software e segurança por até 90 dias após a compra

MEETUP + TAP + INTEL® NUC + ZOOM ROOMS RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC + 
TEAMS ROOMS



COMPONENTES E ACESSÓRIOS DA SOLUÇÃO PARA SALAS

Posicione a Rally Camera 
na parede ou perto do 
teto. Suportes para caixa 
de som discretos dão uma 
aparência flutuante.

Posicione os microfones 
de acordo com o formato 
de mesa. O Rally Mic Pod 
Hub é opcional para as 
configurações de salas 
pequenas e médias.

KIT DE MONTAGEM DA 
RALLY (PARA RALLY 
SYSTEM)

RALLY MIC POD HUB

Fixe o Tap paralelo à mesa, eleve o ângulo de visão ou 
instale-o em uma parede para preservar espaço, reduzir 
o cabeamento e otimizar a experiência do usuário.

SUPORTE EM PAREDE, MESA OU COM ELEVAÇÃO 
DO TAP

Microfone 
complementar com 
controle de mudo para 
alcance de áudio da 
MeetUp.

Opções de montagem 
para MEETUP 
ConferenceCam.

Cabo de extensão 
de 10 metros para 
microfones de 
expansão para MeetUp.

MICROFONE DE 
EXPANSÃO MEETUP

SUPORTE DE 
TV MEETUP

CABO DE EXTENSÃO DE 
MICROFONE MEETUP

Esconda cabos e 
microfones na mesa ou 
teto para uma aparência 
limpa e bem acabada 
Disponível em grafite ou 
branco.

RALLY MIC POD MOUNT

Adicione mais 10 metros de 
alcance ao cabeamento 
do Rally Mic Pod ou Hub 
de Microfone da Rally para 
espaços maiores.

RALLY MIC POD 
EXTENSION CABLE

Prenda com segurança a 
Rally Bar Mini ou a Rally 
Bar acima ou abaixo da 
TV ou do monitor.

Amplie a cobertura de 
áudio e forneça acesso 
conveniente aos controles 
para silenciar o áudio. 
Disponível em grafite ou 
branco.

SUPORTE DE TV PARA 
BARRAS DE VÍDEO

RALLY MIC POD
Prenda a Rally Bar ou Rally 
Bar Mini na parede para 
minimizar os rastros.

Preencha salas grandes 
com áudio nítido, 
compatíveis com 
tecnologias RightSound. 
Compatível com Rally Bar 
Mini, Rally Bar e o sistema 
Rally. Disponível em grafite 
ou branco. SUPORTE DE PAREDE 

PARA BARRAS DE VÍDEO

RALLY SPEAKER



PEQUENO MÉDIO GRANDE

Câmera para conferência Logitech Rally Bar 
Mini Logitech MeetUp Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Computador
Intel® NUC 
ou outro PC 

baseado em Intel®

Intel® NUC 
ou outro PC 

baseado em Intel®

Intel® NUC 
ou outro PC 

baseado em Intel®

Intel® NUC 
ou outro PC 

baseado em Intel®

Intel® NUC 
ou outro PC 

baseado em Intel®

Software de 
videoconferência em Intel® 
NUC

Software de VC 
líder do setor

Software de VC 
líder do setor

ou
Intel® IoT RFP 

Ready Kit para  
Zoom Rooms

Software de VC 
líder do setor

Software de VC 
líder do setor

Software de VC 
líder do setor

ou
Intel® IoT RFP 

Ready Kit para 
Teams Rooms

Conteúdo da caixa

Tap
Rally Bar Mini

Fonte de 
alimentação
Cabo HDMI
Cabo USB

Controle remoto
Tampas de lente
Documentação

Tap
MeetUp
Fonte de 

alimentação
Cabo USB

Controle remoto
Documentação

Suporte em parede

Tap
Rally Bar Mini

Fonte de 
alimentação
Cabo HDMI
Cabo USB

Controle remoto
Tampas de lente
Documentação

Tap
Rally Camera

Fonte de 
alimentação (x2)
Cabo HDMI (x2)

Cabo USB-C para 
C

Cabo USB-A para 
B

Controle remoto
Console de 
visualização

Console de mesa
Rally Speaker (x1)
Rally Mic Pod (x1)

Cabo CAT6A
Documentação

Tap
Rally Camera

Fonte de 
alimentação (x2)
Cabo HDMI (x2)

Cabo USB-C para 
C

Cabo USB-A para 
B

Controle remoto
Console de 
visualização

Console de mesa
Rally Speaker (x2)
Rally Mic Pod (x2)

Cabo CAT6A
Documentação

Acessórios opcionais

Suporte em 
parede

Suporte de TV
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Suporte de TV
Microfone de 

expansão MeetUp
Cabo de extensão 

de microfone 
MeetUp

Suporte em 
parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Suporte em 
parede

Suporte de TV
Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Kit de montagem 
da Rally

Rally Mic Pod  
(até sete no total)
Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Suporte em 
parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap
Rally Speaker (x1)

Kit de montagem 
da Rally

Rally Mic Pod (até 
sete no total)

Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod 

Mount
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Suporte em 

parede, mesa ou 
com elevação do 

Tap

Garantia
Garantia de hardware limitada de dois anos

Garantia estendida adicional de um ano disponível no momento da compra do hardware. Contate seu revendedor 
para obter disponibilidade.

MATRIZ DE SOLUÇÃO PARA SALAS
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