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Logitech Rally Kamera
Rally Kamera är full av avancerad optik
och banbrytande tekniska förbättringar
och levererar enastående prestanda,
exceptionell mångsidighet och enkel
installation.
Rally Kamera kombinerar en världsledande
Logitech-optik och 4K-sensor med
viskande tyst mekanisk panorering, zoomoch vinklingsfunktioner och avancerade
material som passar alla professionella
situationer. Med rakbladsvass 15X HD-
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zoom, ett brett 90° synfält och verkligt
fenomenal videokvalitet återger Rally
Kamera varje person i rummet med
fantastisk tydlighet.
Logitech RightSight™ kamerakontroll
förflyttar automatiskt objektivet och
justerar zoomen för att smidigt rama in
mötesdeltagare i rum av alla former och
storlekar. Logitech RightLight™-teknologin
optimerar ljusbalansen för att betona
ansikten och skapa naturliga hudtoner,

även i svaga eller bakgrundsupplysta
förhållanden.
Rally Kamera erbjuder mångsidiga
monterings- och kabeldragningsalternativ
för enkel installation och integrerar
smidigt med befintlig ljudinfrastruktur.
Dessutom säkerställer USBanslutningen kompatibilitet med alla
ledande programvaruplattformar för
videokonferens utan att det krävs
ytterligare programvara.
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FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Förstklassig fristående PTZ-videokamera
Perfekt för professionellt videosamarbete i
mötesrum av alla storlekar, från konferensrum till
utbildningslokaler, styrelserum och lektionssalar.
Upp till 4K Ultra HD-videokvalitet med 30
bildrutor per sekund
Rally Kamera levererar HD- och Ultra HDupplösningar med briljant videoskärpa, enastående
färgreproduktion och exceptionell optisk
noggrannhet.
Logitech RightSight™ kamerakontroll
Förflyttar automatiskt objektivet och justerar zoomen
för att smidigt rama in mötesdeltagare i rum av alla
former och storlekar*. Använd bekväm handsfree eller
ta manuell kontroll: deltagarna är alltid synliga och
optimalt avbildade på skärmen.
Logitech RightLight™-teknologi
Oavsett om du har förhållanden med svagt ljus eller
strålande solsken/bakgrundsupplyst, så optimerar
RightLight-teknologi med Wide Dynamic Range
(WDR) ljusbalansen och prioriterar ansikten över
objekt och ytor, för naturliga resultat över alla
hudtoner.
Den inbyggda programvaran kan uppdateras
Verktyget för den inbyggda programvaran gör det
enkelt att tillämpa de senaste funktionerna och
förbättringarna.

90 graders bildvinkel1 med panorering och vinkling
Stort 90 graders bildvinkelomfång1 ger ett brett,
störningsfritt möteslandskap. Förbättrad, viskande
tyst PTZ-motor gör det smidigt att gå från inställning
till inställning.
Logitech-utformad premiumglaslins
Stort, ljusinsamlande objektiv uppfyller de högsta
optiska standarderna och ger exceptionell skärpa,
färg, hastighet och upplösning.
Autofokus
Ser automatiskt till att människor och föremål är
tydligt i fokus, oavsett vart kameran är riktad.
RF-fjärrkontroll
Använd Rally Kamera från varsomhelst i rummet – du
behöver inte peka fjärrkontrollen rakt mot kameran.
3 förval för kamera
Definiera upp till tre förinställningar (förinställning
1, 2 och Hem) för kameravinkel och återgå till
någon av dem genom att trycka på en knapp på
fjärrkontrollen.

Upplösningar högre än 1080p
Windows 8.1 eller högre eller Mac OS 10.10 eller högre
USB 3.0-port och typ C-kabel
Kompatibel programvara

YTTERLIGARE PROGRAMVARA
*RightSight automatisk kamerakontroll
Framtida tillgänglighet: RightSight kommer att
aktiveras genom en programvarunedladdning, med
inledande stöd för Windows 10.

Många installationsalternativ
Placera Rally Kamera på ett bord eller montera den
med medföljande väggfäste. En VESA-montering
finns tillgänglig som tillval för installationer ovanför
eller under monitorn. Rally Kamera inkluderar även ett
vanligt stativfäste för ytterligare flexibilitet.
Montering upp-och-ner
Rally Kamera upptäcker när den är installerad uppoch-ner och korrigerar automatiskt bildriktningen och
kamerans kontroller.
Förlustfri 15X HD-zoom
Zooma ut eller zooma in för att tydligt se människor,
objekt, skrivtavlor och andra detaljer – även längst
bort i rummet.
Kensington® säkerhetsfack
Säkerhetsfacket har ett stöldsäkert lås för att säkra
kameran.

Enkel USB-anslutning
Anslut enkelt till PC, Mac® eller Chrome™-enheter
utan behov av annan programvara.

SYSTEMKRAV
Operativsystem
Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller senare
Chrome OS

Kompatibel med de flesta videokonferensprogram
Den fungerar även med nästan all programvara för
videokonferenser – inklusive den du redan använder.

PRODUKTMÅTT
Rally Kamera
Höjd x bredd x djup:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm
Rally Kamera monteringsfäste
Höjd x bredd x djup:
88 mm x 110 mm x 170 mm
Rally Kamera strömfördelare
Höjd x bredd x djup:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm
USB 3.0-sladd
2,2 m
Strömadaptersladd
3m

SPECIFIKATIONER
EMEA-artikelnummer: 960-001227
EAN-kod: 5099206079533
Kamera
Ultra-HD-bildsystemet stöder:
· 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p och de flesta SDupplösningarna vid 30 fps
· 1080p, 720p vid 30 fps och 60 fps
Motordriven panorering, vinkling och zoomning
Panorering: +50°/±90°
Lutning: +50°/-90°
15x HD-zoom
90 graders bildvinkel1
Autofokus
3 förval för kamera
Kensington-säkerhetsskåra
Videoindikatorlampa för ljud av/ljud på
Standardstativfäste
RightSense™-teknik
RightLight med Wide Dynamic Range (WDR)
RightSight automatisk kamerakontroll

Se www.logitech.com/rallycamera för
information om tillgänglighet och OS-support.

Fjärrkontroll
RF-fjärrkontroll (synfält krävs ej)
CR2032-batteri (ingår)
I FÖRPACKNINGEN
Rally Kamera
Fjärrkontroll
USB 3.0 Typ C-kabel
Nätadapter med regionala kontakter
Strömfördelare och fodral
Kamerafäste med monteringshårdvara
Dokumentation

KOMPATIBILITET
UVC-/plug-and-play-kompatibel med i stort sett alla
molnbaserade videokonferensprogram
Certifierad för Skype® for Business and klar för Teams
Cisco®-kompatibel

Av/på
Nätadapter med regionala kontakter
Nätkabel (3 m)
Fäste
Omvändbart väggmonteringsfäste med strömdelare
och sladdhantering

Kompatibel med Google® Hangouts Meet, Zoom,
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo och
andra former av videokonferens-, inspelnings- och
sändningsprogram som stöder USB-kameror

ANSLUTNING

GARANTI

NEDLADDNING AV PROGRAMVARA

USB Typ C
MIPI-kontakt
Expansionsfack

Två års begränsad maskinvarugaranti*

Nödvändig programvara: Ingen
Kamerainställningsappen, tillgänglig som tillval, ger
åtkomst till avancerade alternativ:
http://support.logitech.com/downloads

* Se "Ytterligare programvara" för tillgänglighet.
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Bildvinkeln mäts diagonalt. För horisontella och vertikala
mätningar kan du gå till www.logitech.com.
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