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FICHA TÉCNICA

LOGITECH ROOM SOLUTIONS 
PARA ZOOM
Transforme qualquer espaço em 
uma sala do Zoom com conexão 
em um só toque, compartilhamento 
direto com um clique, e uma 
experiência de reunião consistente 
com o Logitech Tap IP. As Logitech® 
Room Solutions estão disponíveis 
em configurações pequenas, 
médias e grandes, com acessórios 
adequados para cada espaço.

VIDEOCONFERÊNCIAS PRÉ-CONFIGURADAS PARA 
SALAS DE REUNIÃO

Logitech Room Solutions para Zoom incluem tudo que você precisa para 
montar salas de reunião de praticamente qualquer tamanho ou formato: um 
mini PC, um suporte para PC, uma ConferenceCam Ultra-HD da Logitech 
com tecnologia RightSense™ e o controlador por toque Logitech Tap IP. Além 
disso, por meio do Zoom Dashboard ou Logitech Sync, o gerenciamento de 
dispositivos nunca foi tão fácil.

Os sistemas vêm embalados de forma simples e prontos para ligar e usar. 
Com componentes premium, cabeamento inteligente e montagem flexível, as 
Logitech Room Solutions tornam fácil implementar o Zoom Rooms™ no espaço 
de trabalho.



PEQUENAS
A configuração para salas pequenas 
com a Logitech Rally Bar Mini1 entrega 
áudio e vídeo superiores em 
um multifuncional de formato 
pequeno. Cabeamento limpo e opções 
flexíveis de montagem permitem uma 
implementação de forma confiável em 
escala.

MÉDIAS
Experimente ópticos brilhantes e 
áudio envolvente com a configuração 
para sala média que inclui a 
Logitech Rally Bar2, uma barra de 
vídeo multifuncional projetada 
especificamente para salas médias. 
Pode ser montada de forma 
organizada em uma tela ou parede, 
ou posicionada em um aparador. 

GRANDES
Aproveite da flexibilidade máxima 
com a Logitech Rally Plus para salas 
grandes, uma ConferenceCam premium 
que combina uma câmera PTZ  
Ultra-HD com um áudio modular que 
se escalona para suportar uma grande 
variedade de tamanhos e layouts de 
salas grandes. 

COMPONENTES DESTACADOS

SOLUÇÕES BASEADAS EM PC PARA TODAS AS SALAS

LOGITECH RALLY BAR MINI
Barra superior multifuncional para 
salas pequenas, em grafite ou branco 

Panorâmica e inclinação motorizada 
das lentes fornece uma cobertura de 
sala expansível
Caixas de som com distorção 
ultrabaixa fornecem som cristalino
AI Viewfinder para enquadramento 
automático e contagem de pessoas do 
RightSight™ aprimorados
Adicione até dois Rally Mic Pods para 
cobertura de áudio aprimorada

LOGITECH RALLY BAR
Barra superior multifuncional para 
salas médias, em grafite ou branco

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, para som 
envolvente
AI Viewfinder para enquadramento 
automático e contagem de pessoas 
do RightSight  aprimorados
Adicione até três Rally Mic Pods para 
cobertura de áudio aprimorada

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 180° para facilitar a visualização. Se preferir, use 
um suporte de parede para economizar espaço em salas pequenas ou 
multifuncionais. 

LOGITECH RALLY PLUS
Sistema de videoconferência modular 
para salas grandes

Personalizável para salas grandes de 
virtualmente qualquer tamanho ou 
formato
Ópticos brilhantes em zoom óptico de 
até 5x, aprimorado digitalmente para 
zoom total de até 15x 
Duas caixas de som Rally e dois Rally 
Mic Pods (ampliável para até sete) 
asseguram que todas as vozes sejam 
ouvidas claramente

1Também disponível com a MeetUp
2Também disponível com a Rally



OUTROS COMPONENTES

ACESSÓRIOS

MINI PC
Computador de espaço 
reduzido fornecido 
por diversos parceiros. 
Aprovado pela Zoom.

SUPORTE PARA PC
Fixe o PC e os cabos em pa-
redes ou sob as mesas com a 
retenção de cabos integrada.

KIT DE MONTAGEM 
COMPLETO (PARA RALLY 
PLUS)
Inclui suporte em 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. Incluídos 
na configuração para salas 
grandes.

SUPORTE DO RALLY MIC POD
Esconda 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 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

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

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.

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



Tamanho da sala SALAS PEQUENAS SALAS MÉDIAS SALAS GRANDES

Câmera para conferência Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Controlador por toque 
Logitech Tap IP   

Suporte para PC   

Mini PC aprovado pela 
Zoom   

Windows 10 IOT Enterprise   

Kit de suportes da Rally   

Rally Mic Pod Hub 

Acessórios opcionais

Tap Table Mount
Tap Riser Mount
Tap Wall Mount

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

Tap Table Mount
Tap Riser Mount
Tap Wall Mount

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

Tap Table Mount
Tap Riser Mount
Tap Wall Mount

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 apoio
Guia de instalação impresso

Serviços de assistência da Logitech

Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Logitech Room Solutions para Zoom:  
www.logitech.com/zoom-rooms-pc

Logitech Rally Bar Mini: 
www.logitech.com/rallybarmini 

Logitech Swytch:  
www.logitech.com/swytch 

Logitech Tap IP:  
www.logitech.com/tapip

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar  

Tecnologia RightSense: 
www.logitech.com/rightsense

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/rally
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