
Com a câmera Logitech Sight, 
ajude os funcionários que 
trabalham remotamente a terem 
a melhor perspectiva em todas 
as reuniões híbridas. Essa câmera 
para mesa com inteligência 
artificial é compatível com a 
Logitech Rally Bar ou a Rally 
Bar Mini. Ela capta, identifica 
e oferece, aos participantes 
virtuais, o melhor áudio e 
imagem do que acontece na sala 
de reunião.

CÂMERA PARA MESA COM ENQUADRAMENTO 
INTELIGENTE DE VÁRIOS PARTICIPANTES
A Sight é uma câmera para mesa, compatível com a Logitech 
Rally Bar ou a Rally Bar Mini, que exibe uma visão frontal e central 
dos participantes ao redor da mesa de reunião. Com integração 
perfeita a todas as principais plataformas de videoconferência, a 
Sight melhora a sua experiência de reunião híbrida captando áudio e 
vídeo mais detalhadamente na sala de reunião, e isso garante que os 
participantes remotos se sintam mais incluídos e envolvidos.

Seja uma conferência em grande escala ou uma pequena reunião de 
equipe, a Sight garante que todos os participantes possam contribuir 
e serem ouvidos com a mesma clareza. Com a Sight, é possível 
melhorar as reuniões híbridas e criar uma experiência de reunião 
mais envolvente e eficaz para todos os participantes.
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RECURSOS DO PRODUTO

UMA VISÃO FRONTAL E CENTRAL EM TODAS AS REUNIÕES

COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA 

ÁUDIO E VÍDEO NÍTIDOS

Um recurso equitativo para a Rally Bar 
ou a Rally Bar Mini

A Sight pode ser usada com a Rally Bar 
ou a Rally Bar Mini para exibir uma visão 
frontal e central responsiva de todos os 
participantes na sala. Ela enquadra os 
alto-falantes ativos de forma inteligente, 
e fornece áudio nítido e vídeo cara a cara 
para os participantes remotos.

Aproveite as plataformas e os recursos de videoconferência que 
você já usa. A câmera Sight se integra às principais plataformas de 
videoconferência, como o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meet*, 
para tornar as reuniões híbridas mais justas e inclusivas.
*Consulte www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility para obter mais 
detalhes

Vídeo e áudio nítidos em salas maiores

Com um alcance de captação de 
2,3 metros, a câmera Sight foi projetada 
para salas médias e grandes, pois detecta 
e capta de forma inteligente toda a 
comunicação verbal e não verbal de todos 
os participantes em toda a mesa.

Acompanhe conversas naturalmente

A inteligência adaptável identifica, 
enquadra e segue até quatro 
apresentadores por vez, além de alternar  
entre apresentadores ativos à medida que a 
conversa muda de foco.

Captura de vídeo de 315°: capta os participantes ao redor da mesa com lentes duplas 
que oferecem até 4K de resolução.

Captação de microfone direcional: detecta palestrantes ativos usando a direção de 
chegada das vozes. Sete microfones com filtragem espacial dispensam o uso de um 
mic pod.

Controles de áudio: com um toque em um botão, os usuários podem ativar ou desativar 
o áudio dos microfones na sala de forma rápida e fácil.

Luzes indicadoras: os três LEDs coloridos indicam claramente se o vídeo e o áudio estão 
ativados ou desativados, além do status da chamada, status da energia e muito mais.

Protetor magnético de privacidade: deslize o protetor magnético na frente das lentes 
para desligar automaticamente a captação de vídeo.

Suportes incluídos para garantir uma instalação segura: fixe a câmera Sight e passe 
os cabos pela mesa usando o suporte para mesa. Use o orifício passa-cabo para ocultar 
os cabos por baixo da mesa. Fixando-a a um tripé, instale a câmera Sight em salas não 
convencionais com mesas em forma de U ou V.

Suporte para mesa Suporte com tripé
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Instalação com 
passa-cabo

http://www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility


DETALHES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

© 2023 Logitech. Logitech, o logotipo Logi e outras marcas da Logitech são marcas 
comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e 
em outros países.

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Windows, macOS e todas as outras marcas 
comerciais de terceiros são propriedades de seus respectivos proprietários. A Logitech não 
se responsabiliza por quaisquer possíveis erros nesta publicação. As informações sobre 
recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Publicada em maio de 2023

Entre em contato com o 
revendedor local ou conosco em  
www.logitech.com/pt-br/vcsales

logitech.com/Sight

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

DIMENSÕES DO PRODUTO COMPATIBILIDADE COM PLATAFORMAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Altura x largura x profundidade 
totais
Suporte para mesa
11,8 x 6,7 x 6,7 pol.
299 x 169 x 169 mm
Instalação com passa-cabo
11,46 x 3,7 x 3,7 pol.
291,2 x 93,4 x 93,4 mm

Peso: 1,5 kg

Compatibilidade com plataformas de videoconferência

A câmera Logitech Sight se integra a plataformas de videoconferência como:
 • Microsoft Teams Rooms
 • Zoom Rooms
 • Google Meet

A integração e a compatibilidade de recursos variam de acordo 
com a plataforma. Para obter mais detalhes, consulte  
www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

Câmera Sight
Dongle da câmera Sight
Dongle de mic pod
Protetor de privacidade
Instalação com passa-cabo
Suporte para mesa
Tripé
Clips de cabo
Documentação do usuário

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Componentes integrados:  
7 microfones com filtragem 
espacial, câmera de lente dupla e 
plataforma Logitech CollabOS.

Câmera: 
Resolução do sensor: 4K
Zoom: 1x
Campo de visão diagonal: 180°
Campo de visão horizontal: 180°
Campo de visão vertical: 97°

Distância focal: 1,87 mm
Profundidade de campo: 50 cm 
a infinito
Taxa de quadros (máx.): 60

Especificações do microfone

Elementos de filtragem espacial: 7 microfones MEMS digitais omnidirecionais 
formando seis feixes acústicos longitudinais adaptáveis

Alcance de captação: raio de 2,3 m

Tipo de microfone: microfones MEMS digitais com SNR de 72 dB e AOP de 
130 dB, resistentes à poeira e à água de acordo com as especificações do IP57

Resposta de frequência: 90 Hz - 16 kHz

Sensibilidade: > -36 dBFS +/- 1 dB a 1 Pa

Processamento de áudio: AEC (eliminação de eco), VAD (detector de voz) com 
aprendizado de máquina e desreverberação com aprendizado de máquina

Eliminação de ruídos: inteligência artificial com aprendizado de máquina para 
reduzir ruídos estacionários e não estacionários

Mic pods adicionais:
 • Rally Bar: compatível com até 3 mic pods e 2 mic pod hubs
 • Rally Bar Mini: compatível com até 2 mic pods e 2 mic pod hubs
 •  Rally/Rally Plus: compatível com um total de 6 mic pods e/ou mic pod 

hubs

Ambiente:
Temperatura em funcionamento:  
0 a 40 °C a 10% - 90% 
de umidade relativa 
(sem condensação)
Temperatura de armazenamento: 
-40 a 70 °C a 10% - 90% 
de umidade relativa 
(sem condensação)

GERENCIAMENTO DE 
DISPOSITIVOS

Gerenciamento de dispositivos do 
Logitech Sync

GARANTIA

Padrão: com garantia limitada de 
dois anos para hardware.
Estendida: garantias estendidas 
adicionais de um e três anos 
disponíveis no momento da 
compra do hardware. Entre em 
contato com o revendedor local 
para verificar a disponibilidade.

REQUISITOS DO SISTEMA CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Tipo de energia: Alimentação “PoE +” 802.3at do tipo 2 ou fonte de alimentação 
equivalente (fornecida pelo usuário)
Cabo CAT: Cat6A ou superior
Comprimento máximo do cabo CAT: entre o dongle e a câmera Sight: 20 m
Modo USB: Windows 10, Windows® ou 11 ou posterior, macOS (duas versões mais 
recentes)
Modo appliance: licença de software da solução para salas (não incluída),  
Rally Bar ou Rally Bar Mini
Versão mais recente do Logitech CollabOS

Portas e interfaces
1 conector RJ45 (dados de 
áudio/vídeo por USB)
1 conector RJ45 (Power Over 
Ethernet)
1 conector RJ45 (conexão em 
série - Rally Mic Pods)

960-001510 – GRAFITE
960-001503 – BRANCO
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