REUNIÕES INTELIGENTES,
AUTOMATICAMENTE.

Logitech Rally
A Logitech® Rally oferece um sistema de imagem
em Ultra HD, exibindo vídeo com uma nitidez
fantástica, cores extraordinárias e exatidão óptica
excepcional em resoluções até 4K. O sistema de
áudio modular conta com um áudio limpo e de
qualidade, e também com uma clareza de voz
incomparável.

Os componentes de áudio modular da Rally
propõem que as caixas de som e os microfones
sejam posicionados onde precisar, proporcionando
uma cobertura total do seu espaço de reuniões. A
Rally suporta até sete microfones no total, ajudando
você a montar a conﬁguração de áudio perfeita para
o seu ambiente.

A Rally padrão vem com uma caixa de som e um
microfone para salas de reuniões de tamanho
médio e grande. Para ambientes ainda maiores,
podem ser adicionados: uma caixa de som e até
seis microfones.

A Rally vem com as tecnologias pró-ativas
RightSense™, que tornam as reuniões mais fáceis e
automáticas. A RightSight™ enquadra os
participantes automaticamente, sem se importar
com a distância da lente, a RightLight™ prioriza os

rostos sobre o ambiente para proporcionar tons de
pele mais naturais, enquanto que a RightSound™
melhora a clareza vocal, suprimindo o ruído de fundo,
autonivelando as vozes e focando nos alto-falantes
ativos. O conjunto RightSense é compatível com
vários aplicativos de videoconferência que operam
por meio de dispositivos USB, incluindo o Google®
Hangouts™ Meet, o Microsoft® Skype® para Negócios
e Equipes e o Zoom.
Finamente desenhado e com acabamentos
soﬁsticados, gerenciamento inteligente de cabos e
áudio modular, a Rally se integra maravilhosamente a
qualquer estilo de decoração.

RECURSOS & BENEFÍCIOS
VÍDEO

ÁUDIO

CONECTIVIDADE E USO

Qualidade de Vídeo Excepcional
Com um sistema de imagem em Ultra HD, a Rally
exibe vídeo com uma nitidez fantástica, cores
extraordinárias e exatidão óptica excepcional em
resoluções até 4K.

Áudio Modular Avançado
A Rally oferece um som natural, limpo e de claro
entendimento. Os Microfones requintadamente
sensíveis garantem que todos na reunião possam
ser claramente ouvidos, enquanto que os
microfones independentes preenchem salas maiores
com um som rico e bastante real.

Cabeamento Inteligente e Compartilhamento
de Conteúdo
Com um Display Hub e um Table Hub para
minimizar o cabeamento ao longo da sala, os
componentes da Rally e o computador da reunião
ﬁcarão protegidos e escondidos.

Pan, Tilt e Zoom Adaptativos
O motor suave do PTZ ajusta a velocidade de pan e
tilt com a quantidade de zoom. O resultado: um
movimento de câmera mais veloz ao afastar o
zoom para enquadrar, e mais lento ao aproximar o
zoom para mais controle.
Design Elegante
A câmera soﬁsticada do PTZ tem um acabamento
elegante com borda de metal em preto fosco e
cinza, complementada pelos componentes de áudio
ﬁnamente desenhados, além dos acessórios que
ﬁcam bem em qualquer ambiente.

Áudio Frontal
As caixas de som da Rally foram desenvolvidos para
ﬁcarem na frente da sala. Com os microfones na
mesa e as caixas de som na tela, as vozes e o vídeo
vêm de uma direção natural – e nunca de trás –
para as conversas ﬁcarem mais naturais e reais.
Até 7 Microfones
Para salas de reuniões maiores, acrescente
Microfones à Rally para expandir a cobertura de
áudio e prover acesso conveniente aos controles de
mudo. Cada base fornece cobertura para mais seis
participantes; perfeito para equipar salas e espaços
de reuniões maiores.

Alto e Claro
Os ampliﬁcadores embutidos do Display Hub da
Rally suportam até duas Caixas de Som da
Rally, proporcionando um som rico mesmo em
salas maiores.
Cabeamento Opcional Flexível para Microfone
O Hub para Microfone da Rally facilita ao minimizar
o cabeamento ao longo da mesa, com três
conectores para as Microfones da Rally ou Hubs
para Microfone adicionais, auxiliando os
participantes a reposicionarem as bases individuais
ou trazer o controle de mudo para mais perto.
Kit de Montagem Opcional
Acrescente o Kit de Montagem da Rally para otimizar
a instalação de cada componente com braçadeiras
personalizadas e ferramentas para montagem.

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE E INOVAÇÕES NO DESIGN
As tecnologias RightSense integradas da Logitech, que vêm com a Rally, automatizam uma melhor experiência para o usuário. A RightSight enquadra
perfeitamente e automaticamente os participantes, não se importando com a distância da lente. A RightLight prioriza os rostos sobre o ambiente para
proporcionar tons de pele mais naturais, enquanto que a RightSound melhora a clareza vocal, suprimindo o ruído de fundo, autonivelando as vozes e
focando nos alto-falantes ativos para melhorar suas reuniões.
RightSight
A tecnologia de controle de câmera RightSight
da Logitech movimenta automaticamente a
lente e ajusta o zoom para que ninguém ﬁque
fora do quadro. A tecnologia RightSight detecta
ﬁguras humanas, não apenas rostos, para
garantir que todo participante seja visto e
enquadrado de forma otimizada.

RightLight
A tecnologia RightLight da Logitech, com Wide
Dynamic Range (WDR), ajuda todos a terem a
melhor aparência na câmera,
independentemente das condições de
iluminação. A RightLight reduz o ruído de vídeo,
otimiza o equilíbrio da luz e conta com ajuste
ﬁno da cor e da saturação para resultados mais
naturais a todos os tons de pele.

RightSound
O RightSound da Logitech é um conjunto de
tecnologias de processamento de áudio e
inovações de design que proporcionam um som
de qualidade empresarial para suas
videoconferências. Otimizado para a voz
humana, o RightSound reduz vibrações e ruídos
indesejados e prioriza quem está falando para
reproduzir cada palavra com uma clareza incrível.

DIAGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO DA SALA

90º
90º

90º

BASES DE MICROFONE ADICIONAIS
1 BASE ADICIONAL = MAIS 6 LUGARES

ATÉ 10 LUGARES

ATÉ 16 LUGARES

ATÉ 46 LUGARES

ACESSÓRIOS

CAIXA DE SOM RALLY

MICROFONE RALLY

HUB PARA MICROFONE RALLY
(OPCIONAL)

KIT DE MONTAGEM RALLY
(OPICIONAL)

A Rally suporta até 2 Caixas de
Som Rally para salas maiores.

A Rally suporta até 7 Bases de
Microfone Rally para expandir a
cobertura de áudio em salas
maiores.

Conecte 1 a 3 Bases de Microfone
Rally ou mais Hubs para Base de
Microfone para um cabeamento
ﬂexível, com apenas um cabo.

O Kit de Montagem Rally com
porta-cabos e braçadeiras para
montagem da Câmera Rally, das
Caixas de Som Rally (2), do Hub
para a Mesa e do Display Hub.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CÂMERA RALLY

CAIXA DE SOM RALLY

CABOS/ENERGIA

O sistema de imagem em Ultra HD suporta:

Driver de alto desempenho de 3" (76mm)

4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps

O sistema de suspensão sem patente elimina
trepidação por vibração na câmera e
interferência no áudio

Da Câmera para o Display Hub
6,5 pés (2m), USB 3.1 Tipo C para USB Tipo C 3.1

1080p, 720p a 30 fps e 60 fps
Controle de pan, tilt e zoom com motor suave
Pan: +/-90º
Tilt: +50º/-90º
Zoom HD de 15x
Campo de visão de 90º
Velocidade adaptativa de pan e tilt de até
70º/segundo (lento ao aproximar, para facilitar
o controle)
Detecção de inversão automática para corrigir a
orientação da imagem e os controles da câmera
quando estiver de cabeça para baixo
Foco automático
3 pré-ajustes de câmera

O minicabo XLR (9,6 pés (2,95m)) se conecta ao
Display Hub da Rally para gerar sinal e ligar
HUB DE MESA RALLY
Conexão pelo cabo individual (CAT6A) ao Display
Hub do Rally (16,4 pés (5m), cabo Ethernet CAT6A
incluído, suporta cabos fornecidos pelos
consumidores de até 164 pés (50m))
Detecção de quem está falando: analisa o áudio de
até 7 Bases de Microfone e 56 feixes a cada 8m
Conector de 12 pinos para o Microfone Rally
HDMI Tipo A para compartilhamento de conteúdo
por cabo
HDMI Tipo A para o monitor
Entrada da fonte

Do Computador da Sala de Conferência ao
Monitor ou Hub de Mesa
6,5 pés (2m), USB 3.1 Tipo A para USB Tipo B
Do Display Hub ao Hub de Mesa
Cabo Ethernet CAT6A de 16,4 pés (5m) (suporta
cabos do consumidor de até 164 pés (50m))
Do Display Hub à Caixa de Som (2)
Mini XLR de 9,6 pés (2,95m) (suporta cabos de
extensão do consumidor de até 9,8 pés (3m))
Do Computador da Sala de Conferência aos
Monitores (2)
HDMI A de 6,5 pés (2m)
Microfone
9,6 pés (2,95m): cabo rígido com conectores de
12 pinos
Saídas de energia para Fontes de Energia (2)
3,2 pés (1m)

Indicador de LED para mute/unmute de vídeo

USB Tipo A (reservado para capacidade futura)

Das Fontes de Energia ao Hub de Mesa/Display
Hub (2)
4,9 pés (1,5m)

Cabeça de tripé padrão

USB Tipo B (conecta-se ao computador da sala de
reuniões)

TECNOLOGIAS RIGHTSENSE

RJ45 (Ethernet)

RightLight com Wide Dynamic Range (WDR)

Tecnologia sem ﬁo Bluetooth®

Controle de Câmera Automático RightSight1

MICROFONE RALLY

DISPLAY HUB RALLY

Matrix de Microfone RightSound

Alcance de detecção: 15 pés/4,5m de diâmetro

HDMI Tipo A (2) (conecta aos monitores)

Quatro microfones com oito elementos
"beamforming"

Entrada da fonte

COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÕES

USB C (conecta à Câmera Rally)

Conectividade USB plug-and-play

Botão de mudo com indicador de status em LED

USB Tipo B (conecta ao computador da sala de
reuniões)

Certiﬁcado para Skype for Business e pronto
para Equipes

RJ45 (conecta ao Hub de Mesa)
Mini XLR (2) (conecta às Caixas de Som Rally)

Certiﬁcado para o Google Hangouts Meet
Hardware

Liga uma ou duas Caixas de Som Rally

Certiﬁcado para o Zoom

Slot de segurança Kensington®

A lente para em -90º no modo sleep para mais
privacidade.

Cabo cativo: 9,6 pés (2,95m)
Conexão em linha para até 7 Bases de Microfone
Rally
Participantes recomendados:
Rally (um Microfone): 10
Participantes Adicionais por Microfone: 6
Participantes recomendados para a Rally com 7
microfones: 46

USB Tipo C (Ultra HD/4K)

Alto-Falantes Antivibração RightSound

Compatível com Cisco
CONTROLE REMOTO
Controle remoto RF (não requer linha de alcance)
Baterias CR2032 (incluídas)

Compatível com BlueJeans, Broadsoft®,
GoToMeeting®, Vidyo™ e outros aplicativos para
videoconferência, gravação e transmissão que
suportem câmeras USB

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO:
Rally
Part #: 960-001233
UPC: 097855140234
Caixa de Som Rally
Part #: 960-001230
UPC: 097855142962
Microfone Rally:
Part #: 989-000430
UPC: 097855142955
Hub para Microfone Rally:
Part #: 939-001647
UPC: 097855143143
Kit de Montagem Rally
Part #: 939-001644
UPC: 097855142979

DOWNLOADS DE SOFTWARE
Software para Ajuste de Câmera da Logitech

GARANTIA
2 anos, limitada ao hardware

INCLUSO
Câmera Rally
Caixa de Som: 1
Microfone: 1
Hub de Mesa
Display Hub
Fontes de Energia: 2

DIMENSÕES DO PRODUTO
Câmera Rally
7.19” x 5.98” x 5.98”
18.25cm x 15.2cm x 15.2cm
Caixa de Som Rally
4.05” x 17.67” x 3.15”
10.3 cm x 44.9cm x 8cm
Microfone Rally
0.83” x 4.01” x 4.01”
2.1cm x 10.2cm x 10.2cm
Hub de Mesa Rally
1.57” x 6.93” x 5.43”
4cm x 17.6cm x 13.8cm
Display Hub Rally
1.57” x 8.11” x 7.05”
4cm x 20.6cm x 17.9cm
Hub para Microfone Rally
0.63” x 4.01” x 4.01”
1.6cm x 10.2cm x 10.2cm

Controle Remoto
USB C para cabo C
USB A para cabo B
CAT6A
HDMI A para cabo A: 2
Documentação

1

REQUISITOS DO SISTEMA
Compatível com UVC/plug-and-play
Windows® 10, 8.1, 7
MacOS ® 10.10 ou posterior
Chrome OS™

RightSight é operado por um download de software com suporte inicial para Windows® 10. Consulte a disponibilidade em www.logitech.com/rightsight.

www.logitech.com/rally
Para pedidos, entre em contato com
contato@logitechbrasil.com.br
Publicado em janeiro de 2019.
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