
APPLIANCE

FICHA TÉCNICA

LOGITECH PARA APPLIANCES 
DO ZOOM ROOMS
Transforme facilmente qualquer 
espaço em um uma sala com Zoom 
Rooms com conexão em um só toque, 
compartilhamento de conteúdo 
com e sem fio e controle de sala 
centralizado com o Tap IP. As soluções 
Logitech® para appliances do Zoom 
Rooms são pré-configuradas para 
oferecer gerenciamento e configuração 
simplificados. Escolha uma 
configuração de sala, que pode ser de 
pequena a extragrande, e personalize-a 
com suportes e acessórios adequados 
para cada espaço.

SOLUÇÕES INCRIVELMENTE SIMPLES PARA UMA 
SALA DE REUNIÃO

A Logitech para appliances do Zoom Rooms inclui uma câmera de 
conferência Ultra-HD da Logitech, com panorâmica e inclinação 
motorizados e tecnologias RightSense™. Também conta com o 
controlador por toque Logitech Tap IP que serve para praticamente 
qualquer tamanho ou formato de sala. Ter suporte para appliances do 
Zoom Rooms significa que a configuração é incrivelmente simples, sem 
necessidade de um PC ou Mac. Além disso, nunca foi tão fácil gerenciar 
dispositivos como pelo Zoom Dashboard.

Os sistemas vêm embalados de forma organizada e prontos para realizar 
uma instalação segura. Com componentes superiores, cabeamento 
inteligente e montagem flexível, as soluções para salas Logitech facilitam 
a implementação do Zoom Rooms no local de trabalho.



MÉDIAS E GRANDES
A configuração para sala médias 
e grandes com a Logitech Rally Bar 
oferece recursos ópticos incríveis 
e um áudio capaz de preencher todo 
o ambiente com uma barra de vídeo 
all-in-one. Pode ser montada de forma 
organizada em uma tela ou parede, 
ou posicionada em um aparador. Para 
espaços maiores, amplie a cobertura do 
áudio com até três mic pods. 

GRANDES E EXTRAGRANDES
Incluindo o sistema expansível de câmera 
de conferência Rally Plus e o appliance de 
computação Logitech RoomMate, com 
o software Zoom Rooms integrado, a 
configuração para salas grandes combina 
facilidade de gerenciamento com cobertura 
excepcional em uma ampla gama de 
tamanhos e layouts de salas. Amplie a 
cobertura do áudio com até sete mic pods. 

PEQUENAS E MÉDIAS 
A configuração para salas pequenas 
e médias com a Logitech Rally Bar Mini 
proporciona áudio e vídeo superiores 
em um formato all-in-one compacto. 
Cabeamento organizado e opções 
de montagem flexíveis permitem que 
você implante em escala, enquanto os 
microfones de expansão possibilitam 
ampliar a cobertura de áudio para salas 
maiores, se necessário. 

COMPONENTES EM DESTAQUE

SOLUÇÕES BASEADAS EM APPLIANCE PARA TODAS AS SALAS

LOGITECH RALLY BAR MINI
Barra de vídeo all-in-one superior 
com suporte integrado para Zoom 
Rooms, adequado para salas 
pequenas e médias. Disponível 
nas cores grafite e branco 
A panorâmica e a inclinação 
motorizada das lentes fornecem 
uma cobertura de sala expansível
Som cristalino com supressão de 
ruídos com IA
AI Viewfinder para contagem 
de pessoas e enquadramento 
automáticos aprimorados por 
RightSight™
Adicione até dois Rally Mic Pods 
para obter uma cobertura de 
áudio ampliada

LOGITECH MEETUP COM 
ROOMMATE
Desfrute de uma câmera de 
conferência plug-and-play 
para salas de reunião pequenas 
com um appliance CollabOS 
desenvolvido especificamente 
para videocolaboração 
Inclui uma lente ultragrande 
angular com panorâmica e 
inclinação motorizadas e zoom 
digital de até 5X
Tecnologia RightSoundTM para 
capturar fala, nivelar vozes 
automaticamente e suprimir ruídos 
RightSightTM para ajustar a posição 
da câmera automaticamente 
e dar zoom para encontrar e 
enquadrar todos que estão 
na sala

LOGITECH RALLY BAR
Barra de vídeo all-in-one com 
suporte integrado para Zoom 
Rooms para salas pequenas e 
médias. Disponível nas cores grafite 
e branco
Qualidade de imagem sem 
perdas, em zoom óptico de até 
5x, aprimorado digitalmente 
para um zoom total de até 15x
Som que preenche o ambiente 
com supressão de ruído com IA
AI Viewfinder para contagem 
de pessoas e enquadramento 
automáticos e aprimorados por 
RightSight
Adicione até três Rally Mic Pods 
para cobertura de áudio ampliada

LOGITECH RALLY PLUS COM 
ROOMMATE
Sistema de videoconferência 
expansível para salas grandes 
e extragrandes com um 
appliance CollabOS desenvolvido 
especificamente para 
videocolaboração
Personalizável para salas grandes 
de praticamente qualquer 
tamanho ou formato
Recursos ópticos incríveis 
com zoom óptico de até 5x, 
aprimorado digitalmente para 
zoom total de até 15x 
Dois Rally Speakers e dois Rally 
Mic Pods (ampliável para até 
sete) asseguram que todas as 
vozes sejam ouvidas claramente

LOGITECH TAP IP
Controlador por toque conectado por rede
- Tela sensível ao toque de 10,1 pol.
- Cabo PoE único e gerenciamento de cabos seguro
-  Compatibilidade com compartilhamento de conteúdo 

e compartilhamento direto com um clique
Suportes com elevação e para mesa opcionais proporcionam 
comodidade e rotação de 180° para facilitar a visualização. Se 
preferir, use um suporte de parede para economizar espaço em 
salas pequenas ou multifuncionais.



OUTROS COMPONENTES

ACESSÓRIOS

LOGITECH ROOMMATE
Appliance de computação com suporte 
integrado para Zoom Rooms.

KIT DE MONTAGEM COMPLETO 
(PARA RALLY PLUS)
Inclui suporte de parede para a câmera e 
as duas caixas de som, além de suportes 
com retenção de cabos para a tela e os 
hubs de mesa.

RALLY MIC POD HUB
Conecte até três Rally Mic Pods em 
layouts radiais e para reduzir o cabea-
mento.

SUPORTE DO RALLY MIC POD
Oculte cabos e microfones 
na mesa ou teto para uma 
aparência limpa e bem-
acabada. Disponível em grafite 
ou branco.

SUPORTE DE TV PARA BARRAS DE VÍDEO
Suspenda a Rally Bar Mini ou a Rally Bar 
acima ou abaixo da tela da sala

SUPORTE DE PAREDE PARA BARRAS DE VÍDEO
Prenda a Rally Bar ou Rally Bar Mini na 
parede para minimizar os rastros

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

Todos os componentes estão inclusos na configuração para salas grandes do Rally Plus. 
O Rally Mic Pod Hub é opcional nas configurações para salas pequenas e médias.

SUPORTE DE TV PARA A MEETUP
Instale a MeetUp acima ou 
abaixo dos monitores com 
pontos de montagem VESA. 
Disponível nos tamanhos 
padrão e extragrande para 
monitores de até 55 ou 90 
polegadas.

LOGITECH SWYTCH
Use equipamento audiovisual na sua sala do Zoom com qualquer 
aplicativo de streaming, webinar ou reunião.
-  Adiciona a capacidade de vários fornecedores a qualquer solução 

Logitech para salas
-  Conecta-se a laptops por USB-A ou USB-C, sem precisar de cabo HDMI
-  Oculta os componentes e exibe apenas um cabo para proporcionar 

um visual organizado e uma experiência intuitiva para o usuário



Tamanho da sala SALA PEQUENA SALAS PEQUENAS E 
MÉDIAS

SALAS MÉDIAS E 
GRANDES

SALAS GRANDES E 
EXTRAGRANDES

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

Appliance para Zoom 
Rooms Logitech RoomMate Integrado Integrado Logitech RoomMate

Controlador por 
toque Logitech Tap IP    

Suportes incluídos Suporte de parede para 
MeetUp   Kit de suportes da Rally

Rally Mic Pod Hub 

Acessórios opcionais

Suporte de TV para a 
MeetUp

Cabo de extensão da 
MeetUp

Microfones de expansão 
para a MeetUp

Swytch

Suporte para mesa do Tap
Suporte com elevação do Tap

Suporte de parede do Tap
Suporte de TV para barras 

de vídeo
Suporte de parede para 

barras de vídeo
Rally Mic Pod (até dois no total)

Rally Mic Pod Hub
Suporte do Rally Mic Pod

Cabo de extensão do Rally 
Mic Pod
Swytch

Suporte para mesa do Tap
Suporte com elevação do Tap

Suporte de parede do Tap
Suporte de TV para barras 

de vídeo
Suporte de parede para 

barras de vídeo
Rally Mic Pod (até três no total)

Rally Mic Pod Hub
Suporte do Rally Mic Pod

Cabo de extensão do Rally 
Mic Pod
Swytch

Suporte para mesa do Tap
Suporte com elevação do 

Tap
Suporte de parede do Tap
Rally Mic Pod (até sete no 

total)
Rally Mic Pod Hub

Suporte do Rally Mic Pod
Cabo de extensão do Rally 

Mic Pod
Swytch

Recursos de suporte Guia de instalação impresso
Serviços de assistência da Logitech

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.
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Logitech para appliances do Zoom Rooms:  
www.logitech.com/pt-br/zoom-room-appliances

Logitech Rally Bar Mini: 
https://www.logitech.com/pt-br/rallybarmini 

Logitech Swytch:  
www.logitech.com/pt-br/swytch 

Logitech Tap IP:  
www.logitech.com/pt-br/tapip

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/pt-br/rallybar  

Tecnologia RightSense: 
www.logitech.com/pt-br/rightsense

Logitech RoomMate: 
www.logitech.com/pt-br/roommate

Logitech MeetUp: 
www.logitech.com/pt-br/meetup

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/pt-br/rally


