FICHA TÉCNICA

ACESSÓRIOS RALLY

A família Logitech Rally inclui
um conjunto completo de
acessórios para vários tamanhos
e configurações de salas. Várias
opções de instalação, microfone
e caixa de som garantem soluções
adequadas para conferências em
grande escala.

ACESSÓRIOS PARA TODOS OS ESPAÇOS DE
REUNIÃO
A Logitech Rally Bar Mini, a Rally Bar e outros produtos Rally oferecem as
melhores soluções de videocolaboração para salas de todos os tamanhos
e formatos. Simples, versáteis e meticulosamente projetados para serem
adequados conforme as necessidades, as barras de vídeo all-in-one Rally e
o sistema modular Rally oferecem gerenciamento simples de cabos, opções
de instalação, de microfone e de caixa de som, além de flexibilidade para
implantação no modo appliance ou USB. Use os acessórios Rally para criar
o melhor espaço de reunião de acordo com as suas necessidades.

ACESSÓRIOS DA FAMÍLIA RALLY

RALLY MIC POD

SUPORTE PARA RALLY MIC POD

Ampliação da cobertura de áudio com microfones modulares com
filtragem espacial e tecnologia RightSound™ para garantir um áudio
nítido e natural em conversas.
Nivelamento automático de vozes, eliminação de ruído de fundo
e redução da vibração para garantir um áudio nítido

O suporte para Rally Mic Pod fixa as conexões e oculta os cabos
para garantir uma aparência profissional às salas de reunião.

Controle conveniente do modo mudo e luz indicadora

Disponível em grafite ou branco

Esconda cabos e fixe microfones na mesa ou no teto
Ajuste para adaptação a praticamente qualquer tipo de mesa

Disponível em grafite ou branco
Especificações gerais

Requisitos do sistema

Resposta de frequência:
90 Hz a 16 kHz

Rally: até 7 mic pods (um Rally
Mic Pod incluído no sistema)

Sensibilidade: >-27 dB +/-1 dB
@ 1 Pa

Rally Plus: até 7 mic pods (dois
Rally Mic Pods incluídos no
sistema)

Taxa de saída de dados do
microfone: 48 kHz
Faixa de alcance: 4,5 m
Elementos com filtragem
espacial: quatro microfones
omnidirecionais que formam
oito feixes acústicos

Rally Bar: até 4 mic pods
(complementa o conjunto de
microfones integrados)
Rally Bar Mini: até 3 mic pods
(complementa o conjunto de
microfones integrados)

Processamento de áudio:
AEC (cancelamento de eco
acústico) e VAD (detector de voz)

Observação: os Rally Mic Pods não são
compatíveis com a Rally Camera USB
autônoma.

Eliminação de ruídos: filtro de IA

Dimensões do produto

Controle do modo mudo:
controle do modo mudo sensível
ao toque e com indicador LED
codificado por cores

Altura: 21 mm

Interfaces e cabos
Saída: cabo fixo de 2,95 metros
com 12 pinos
Entrada: interface de 12 pinos
para mic pods com conexão
em série ou para conexão ao
Rally Mic Pod Hub
Certificações
Rally Mic Pod, branco:
Classificação Plenum
e ECA/IEC 60332-1-2
Rally Mic Pod, grafite: N/D

Largura: 102 mm

Especificações gerais
Dispositivos compatíveis: Rally Mic Pod
Espessura da mesa: 20 - 50 mm
Diâmetro do orifício passa cabo: 25 - 65 mm
Dimensões do produto
Altura: 90 mm
Largura: 146 mm
Profundidade: 146 mm
Conteúdo do pacote
Hub de instalação do mic pod
Haste roscada
Porca
Bobina de cabo
Placa para instalação
Parafusos

Profundidade: 102 mm

Documentação

Conteúdo do pacote

Códigos dos produtos

Rally Mic Pod

Grafite: 952-000002

Documentação

Branco: 952-000020

Códigos dos produtos
Grafite: 989-000430
Branco: 952-000038

ACESSÓRIOS DA FAMÍLIA RALLY

SUPORTE COM PENDENTE PARA MIC PODS

RALLY MIC POD HUB

Suporte com pendente de teto para microfones Rally Mic Pod.

Conecte até três Rally Mic Pods para layouts radiais com
posicionamento flexível e roteamento eficiente de cabos.

O suporte com pendente para mic pods permite instalar Rally
Mic Pods em salas com tetos altos e em mesas que não podem
ter microfones conectados ou que têm configurações específicas.
A instalação de microfones no teto ajuda a garantir que todos
sejam ouvidos com a mesma clareza inclusive em grandes
espaços.

Adapte a praticamente qualquer configuração de mesa de reunião
Reduza o cabeamento entre mesas
Conecte os mic pods e os hubs adicionais
Especificações gerais

Dimensões: suporte de teto
Altura: 80 mm

Três conexões de 12 pinos para qualquer combinação de Rally
Mic Pods ou Rally Mic Pod Hubs adicionais

Largura: 82 mm

Suporte para fixação sob a mesa

Dimensões: Suporte para microfone

Cabo fixo de 2,95 metros com 12 pinos

Altura: 56 mm

Requisitos do sistema

Largura: 145 mm

Rally ou Rally Plus

Conteúdo do pacote

Rally Bar ou Rally Bar Mini configurada com Rally Mic Pods externos

Suporte de teto

Dimensões do produto

Suporte para microfone

Altura: 16 mm

Suporte para instalação

Largura: 102 mm

Guia de início rápido
Cor
Branco

Profundidade: 102 mm
Conteúdo do pacote
Mic Pod Hub

Código do produto

Suporte para instalação

952-000123

Documentação

Garantia

Código do produto

Garantia de hardware limitada de dois anos

939-001647

ACESSÓRIOS DA FAMÍLIA RALLY

CABO DE EXTENSÃO DO RALLY MIC POD
Inclua 10 metros de alcance extra ao cabeamento do Rally Mic Pod
ou do Rally Mic Pod Hub para grandes espaços.
Classificação Plenum e certificação ECA para instalação comercial
Compatível com conduíte padrão de 19 mm
Conecte até dois cabos para uma extensão total de 20 metros
Especificações gerais
Cabo de extensão com clipes integrados para fixação de cabos
Compatível com conduíte padrão de 19 mm
Certificações
Classificação Plenum e em conformidade com ECA/IEC 60332-1-2
Requisitos do sistema
Rally Bar (até 2 cabos)
Rally Bar Mini (até 2 cabos)
Rally (apenas 1 cabo)
Rally Plus (apenas 1 cabo)
Dimensões do produto
Comprimento do cabo: 10 m
Espessura do cabo: 4,2 mm
Conteúdo do pacote
Cabo de extensão do Rally Mic Pod
Documentação
Código do produto
952-000047

ACESSÓRIOS PARA BARRAS DE VÍDEO RALLY

SUPORTE DE TV PARA BARRAS DE VÍDEO

SUPORTE DE PAREDE PARA BARRAS DE VÍDEO

Instale a Rally Bar Mini ou a Rally Bar acima ou abaixo de uma
TV ou monitor para obter uma instalação elegante e ocupar
pouco espaço

Instale a Rally Bar ou a Rally Bar Mini na parede para obter uma
aparência agradável e ocupar pouco espaço

Profundidades para instalações embutidas e flexíveis e roteamento
organizado de cabos
Compatível com a maioria das telas com haste ajustável versátil
Otimiza o ângulo de visão para instalações acima da tela com
adaptador de inclinação de 10 graus para baixo
Especificações gerais

Dimensões do produto

Design de haste ajustável

Comprimento da haste
ajustável (máx.):
900 mm

Instale dispositivos compatíveis
acima ou abaixo da tela
Profundidade ajustável até
50 mm
Nível horizontal ajustável
+/- 1 grau
Adaptador de inclinação de
10 graus para baixo da barra
de vídeo para otimização do
ângulo acima da tela
Compatibilidade
Telas até 247,92 centímetros
instaladas na parede ou
em carrinho com pontos de
instalação de padrão VESA

Conteúdo do pacote
Suporte compatível com
padrão VESA
Placa para instalação da Rally
Bar
Placa para instalação da Rally
Bar Mini

Funciona com proteção embutida para fixação de cabos da barra
de vídeo para garantir uma conexão segura
Padrão VESA de instalação compatível com carrinhos
Otimiza o ângulo de visão para posicionamento elevado com
adaptador de inclinação de 10 graus para baixo
Especificações gerais

Conteúdo do pacote

Instalação dos dispositivos
compatíveis em uma parede
ou um carrinho

Suporte de parede

Nível horizontal ajustável
+/- 1 grau

Parafusos

Adaptador de inclinação de
10 graus para baixo da barra de
vídeo para correção do ângulo
de posição alta
Compatibilidade

Parafusos e suporte para
fixação

Também compatível com
carrinhos de padrão VESA
de instalação

Código do produto

Requisitos do sistema

952-000041

Rally Bar
Rally Bar Mini

Requisitos do sistema

Dimensões do produto

Rally Bar

Altura: 100 mm

Rally Bar Mini

Largura: 236 mm

Rally Camera

Profundidade: 84 mm

Adaptador de inclinação para
baixo
Documentação
Código do produto
952-000044

ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA RALLY (RALLY E RALLY PLUS)

KIT DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA RALLY

RALLY SPEAKER

Para o sistema modular Rally, o kit inclui suportes para a câmera,
caixas de som e hubs para uma aparência elegante e cabeamento
seguro e organizado.

Inclua um segundo alto-falante aos sistemas Rally configurados
originalmente com uma única caixa de som.

O resistente suporte de câmera inverte 180 graus para permitir
a instalação próxima ao teto

Ampliação do palco sonoro para garantir um áudio que alcança
toda a sala em níveis confortáveis de volume.
Recepção de sinal e energia do Rally Display Hub

Caixas de som flutuantes na parede com dois suportes de perfil
baixo

Agradável aparência simétrica

Suportes ventilados e suportes de fixação de cabos para hubs de
mesa e tela

Especificações gerais

Requisitos do sistema

Driver de 76 mm de alto
desempenho com imãs de
terra rara

Sistema Logitech Rally com
uma caixa de som

Disponível em grafite ou branco
Especificações gerais
Suportes para câmera, caixas de som e hubs do sistema Rally
Suporte de câmera invertível para instalação próxima ao teto
Ganchos pequenos para caixa de som que garantem aparência
flutuante
Suportes ventilados para hubs com fixadores de cabos
Compatibilidade
Logitech Rally ou Logitech Rally Plus
Observação: o kit de instalação da Rally foi projetado somente para sistemas
Logitech Rally.
O suporte para Rally Mic Pod está disponível separadamente.

Conteúdo do pacote
Gancho para câmera (1)
Gancho para caixa de som (2)
Suporte de hub para mesa
Suporte de hub para tela
Fixadores de cabos de suporte de hub (2)
Fixadores
Documentação
Código do produto
939-001644

O sistema de eliminação com
patente pendente elimina
a vibração da câmera e a
interferência no áudio

Máximo de caixas de som por
sistema: 2
Observação: não compatível com Rally
Bar, Rally Bar Mini ou Rally Camera USB
autônoma.

O cabo Mini XLR (2,95 m) se
conecta ao Rally Display Hub
para fornecer sinal e energia

Dimensões do produto

Compatível com cabos de
extensão Mini XLR até 3 metros
fornecidos pelo cliente

Largura: 449 mm

Volume da caixa de som:
95 dB SPL @ 1 W, 100 dB SPL @
7,5 W, ambos +/-2 dB em
½ metro
Distorção:
200 Hz–300 Hz < 2.5%, 300
Hz–10 kHz < 1%@ 7,5 W
Taxa de amostragem da caixa
de som: 48 kHz

Altura: 103 mm
Profundidade: 80 mm
Conteúdo do pacote
Rally Speaker com cabo fixo
Mini XLR de 2,95 metros
Documentação
Código do produto
960-001230

COMPATIBILIDADE COM POWERPLAY

RALLY BAR
MINI

RALLY BAR

RALLY

RALLY PLUS

Até 3*

Até 4*

Até 7
(1 incluso)

Até 7
(2 inclusos)

Suporte para Rally
Mic Pod

*

*





Suporte com pendente
para mic pods

*

*





Rally Mic Pod Hub

*

*





Cabo de extensão do
Rally Mic Pod

*

*









Nome do produto:
Rally Mic Pod

Kit de instalação do
sistema Rally

RALLY CAMERA

Suporte de parede
incluído

Suporte de TV para
barras de vídeo







Suporte de parede para
barras de vídeo





Suporte de parede
incluído

Swytch











*Quando o conjunto de microfones integrado é ampliado com Rally Mic Pods externos

GARANTIA
Hardware limitado por dois anos em todos os acessórios Rally

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS
O Logitech Sync oferece suporte ao gerenciamento de dispositivos para acessórios Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e Rally Speaker.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Rally Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Suporte para Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Rally Mic Pod Hub:
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Cabo de extensão do Rally Mic Pod:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Suporte de TV para barras de vídeo:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Suporte de parede para barras de vídeo:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Kit de instalação dos produtos Rally:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Rally Speaker:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch
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