
FICHA TÉCNICA

LOGITECH ROOM SOLUTIONS 
PARA GOOGLE MEET

VIDEOCONFERÊNCIA CERTIFICADA 
PARA SALAS DE REUNIÃO
Elimine os obstáculos entre o trabalho presencial e remoto com as 
Logitech Room Solutions, certificadas para Google Meet. A Logitech 
MeetUp e a família de produtos Rally proporcionam uma experiência 
de videocolaboração marcante para as suas salas de reunião. Com 
um sistema óptico excelente, câmeras com inclinação e panorâmica 
motorizadas e som que preenche o ambiente e capta a voz de todos 
na sala, as reuniões por vídeo são tão naturais e produtivas quanto a 
colaboração presencial. 

Transforme suas salas de reunião em espaços de videocolaboração do 
Google Meet com conexão em um só toque, compartilhamento de 
conteúdo com e sem fio e controles centralizados. As soluções incluem 
todo o necessário, incluindo uma câmera de conferência da Logitech, 
um sistema de computação do Google Meet e um controlador por 
toque Logitech Tap. Você pode adicionar o Tap Scheduler como um 
bônus para deixar a sua sala de reunião completa.

Equipe salas de videocolaboração com 
Google Meet™ em um instante. As 
Logitech® Room Solutions certificadas 
para Google Meet estão disponíveis 
em configurações pequenas, médias 
e grandes, com acessórios adequados 
para todo tipo de instalação. 
Recursos como aprimoramento de 
IA, compartilhamento simplificado de 
conteúdo, disponibilidade constante 
e controles centralizados permitem 
que os usuários compartilhem suas 
melhores ideias naturalmente, onde 
quer que estejam. 



PEQUENAS
Com um fator de forma ultracompacto, 
é fácil instalar a Logitech MeetUp em 
cabines telefônicas e espaços pequenos. 
Se preferir dar uma incrementada, use 
a Rally Bar Mini, que oferece qualidade 
audiovisual premium e recursos com IA, 
como o enquadramento automático do 
RightSight. Coloque o Logitech Tap na 
mesa ou adicione um suporte de parede 
para economizar ainda mais espaço. 

MÉDIAS
Conforme as salas ficam maiores, 
as mesas aumentam de tamanho 
e as pessoas se sentam mais longe 
da câmera. Escolha entre a barra de 
vídeo all-in-one Logitech Rally Bar ou 
o sistema modular Rally. Ambas as 
soluções oferecem uma ConferenceCam 
premium com uma câmera avançada 
Ultra-HD que é dimensionada para 
ser compatível com salas de diversos 
tamanhos e formas.

GRANDES
A configuração para salas grandes 
inclui um sistema Rally Plus com duas 
caixas de som e dois mic pods, que 
fornecem nitidez de áudio em toda a 
sala, para até 16 pessoas. O sistema 
aceita até sete mic pods para salas 
com até 46 assentos.

PRODUTOS EM DESTAQUE

EQUIPE TODAS AS SALAS COM VÍDEO

LOGITECH TAP
Incluído em dois kits. Controlador por 
toque para colaboração em espaços de 
trabalho

-  Tela responsiva sensível ao toque de 10,1”
-  Funcionamento silencioso sem 

ventilador
-  Cabeamento de nível profissional Cat5e 

(10 m inclusos, no máximo 40 m) com 
gerenciamento de cabos

- Entrada HDMI para projeção local

TAP SCHEDULER
Painel de agendamento opcional para salas 
de reunião

- Tela sensível ao toque de 10,1”
- Revestimento oleofóbico e antidigital
- Ângulo plano para acessibilidade
-  Montagem nivelada a 31,4 mm da parede
- Luzes de disponibilidade 

RALLY BAR MINI
Barra de vídeo all-in-one com aprimora-
mento de IA integrado para salas pequenas

RALLY BAR
A principal barra de vídeo all-in-one com 
aprimoramento de IA integrado para salas 
de tamanho médio

SISTEMA RALLY PLUS
Sistema de videoconferência modular 
superior para salas grandes

-  Sistema óptico nítido com zoom digital 
HD de 4x e lente com inclinação e 
panorâmica motorizadas para uma 
cobertura de sala aprimorada

-  Caixas de som com distorção ultrabaixa 
para fornecer nitidez de som 

-  AI Viewfinder para enquadramento 
automático aprimorado do RightSight™ 

-  Compatibilidade com até dois Rally 
Mic Pods para cobertura de áudio 
aprimorada

-  Qualidade de imagem sem perdas em 
zoom óptico de até 5x, aprimorado 
digitalmente para zoom total de até 15x

-  Caixas de som grandes, com distorção 
ultrabaixa, proporcionando som que 
preenche todo o ambiente

-  AI Viewfinder para enquadramento 
automático aprimorado do RightSight

-  Compatibilidade com até três Rally Mic 
Pods para cobertura de áudio aprimorada

-  Personalizável para salas grandes de 
praticamente qualquer tamanho ou 
formato 

-  Sistema óptico excelente em zoom 
óptico de até 5x, aprimorado 
digitalmente para zoom total de até 15x 

-  Duas Rally Speakers e dois Rally Mic Pods 
(ampliável para até sete) asseguram 
que todas as vozes sejam ouvidas 
claramente

MEETUP
ConferenceCam all-in-one com lente 
ultra-ampla e fator de forma compacto 
para salas pequenas. Compatível com 
um microfone de expansão opcional  

SISTEMA RALLY
Sistema de videoconferência modular para 
salas de tamanho médio. Oferece zoom 
óptico de até 5x, aprimorado digitalmente 
para zoom total de até 15x, além de uma 
Rally Speaker e um Rally Mic Pod (ampliável 
para até sete)



OUTROS COMPONENTES

ACESSÓRIOS

SISTEMA DE COMPUTAÇÃO DO 
GOOGLE MEET
Incluído em kits para salas 
de reunião, este sistema de 
computação com uma pequena 
pegada é aprovado pelo Google 
e já vai pronto para uso. Os 
suportes magnéticos incluem 
suporte para desktop vertical, 
suporte de parede VESA e um 
suporte para PC da Logitech 
com retenção de cabos.

SUPORTE PARA SISTEMA DE 
COMPUTAÇÃO DO MEET
Fixe o sistema de computação 
do Meet e os cabos em paredes 
ou sob as mesas com a 
retenção de cabos integrada. 

KIT DE SUPORTES DA 
RALLY (PARA SISTEMA 
RALLY)
Inclui suportes de parede para 
a câmera e as duas caixas de 
som, além de suportes com 
retenção de cabos para os hubs 
de tela e mesa. Para formatos 
de salas médias e grandes.

SUPORTE DO RALLY MIC POD
Esconda cabos e fixe Rally Mic Pods na mesa ou teto para uma 
aparência limpa e bem-acabada. Disponível em grafite ou branco.

TV MOUNT FOR MEETUP
Conecte a MeetUp com 
segurança à sua TV ou monitor.

SUPORTE DE TV PARA BARRAS 
DE VÍDEO
Use a Rally Bar Mini ou Rally Bar 
acima ou abaixo de uma TV ou 
monitor para uma instalação 
elegante e pegada mínima.

MICROFONES DE EXPANSÃO 
PARA A MEETUP
Amplie a faixa de alcance 
do microfone e adicione um 
prático controle de mudo 
para configurações em salas 
pequenas usando a MeetUp.

SUPORTES PARA LOGITECH TAP
Coloque o controlador por toque Logitech Tap na mesa ou adicio-
ne um suporte para melhor segurança, conveniência e gerencia-
mento de cabos.

Os suportes de mesa e com elevação se encaixam em orifícios 
padrão sobre a mesa e giram 180° para funcionamento em ambos 
os lados da mesa. O suporte de parede economiza espaço em 
salas menores.

RALLY MIC POD
Expanda a cobertura de áudio e 
forneça acesso conveniente aos 
controles para silenciar o áudio. 
Compatível com a Rally Bar, 
Rally Bar Mini e o sistema Rally 
nas configurações para salas 
grandes e médias. Disponível 
em grafite ou branco.

RALLY MIC POD HUB
Conecte até três Rally Mic 
Pods em layouts radiais e para 
reduzir o cabeamento. Incluídos 
na configuração para salas 
grandes.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Logitech Room Solutions para Google Meet: 
www.logitech.com/google-rooms

Logitech MeetUp: 
www.logitech.com/meetup

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech Tap Scheduler: 
www.logitech.com/tapscheduler

Logitech Rally e Rally Plus: 
www.logitech.com/rally

Tecnologias RightSense: 
www.logitech.com/rightsense
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SALAS PEQUENAS SALAS MÉDIAS SALAS GRANDES

Câmera de 
conferência

MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Componentes 
padrão

Tap 
Google Meet
Sistema de 

computação e 
suporte

Tap 
Google Meet
Sistema de 

computação e 
suporte

Tap
Google Meet
Sistema de 

computação e 
suporte

Tap
Google Meet 
Sistema de 

computação e 
suporte

Kit de suportes da 
Rally

Tap
Google Meet
Sistema de 

computação e 
suporte

Kit de suportes da 
Rally

Rally Mic Pod Hub

Fator de forma All-in-one All-in-one All-in-one Modular Modular

Câmera Zoom digital de 5x Zoom digital de 4x
Até 15x de zoom 

total (5x óptico e 3x 
digital)

Até 15x de zoom 
total (5x óptico e 3x 

digital)

Até 15x de zoom 
total (5x óptico e 3x 

digital)

Caixas de som/ 
Microfones

Matriz de microfones e 
elementos de caixas de 

som integrados
Faixa de alcance: 

4 m
Com microfone de 
expansão opcional: 

5 m
Comprimento do cabo: 

6 m

Matriz de microfones e 
elementos de caixas de 

som integrados
Faixa de alcance: 

4,5 m

Matriz de microfones e 
elementos de caixas de 

som integrados
Faixa de alcance: 

4,5 m

Uma caixa de som e um 
mic pod

Faixa de alcance: 
4,5 m

Comprimento do cabo 
do mic pod:

2,95 m

Duas caixas de som e 
dois mic pods

Faixa de alcance: 
4,5 m

Comprimento do cabo 
do mic pod:

2,95 m

Tecnologia 
RightSense de IA

RightLight e 
RightSound

Enquadramento 
automático 

do RightSight, 
RightLight e 
RightSound

Enquadramento 
automático 

do RightSight, 
RightLight e 
RightSound

RightLight e 
RightSound

RightLight e 
RightSound

Cobertura total 
da sala

163° h x 110° v 163° h x 110° v 130° h x 80° v 260° h x 190° v 260° h x 190° v

Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos


