
Logitech Rally Camera

เห็นได้มากกว่า 
ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า 

วัสดุคุณภาพสูงที่เหมาะสำาหรับการตัง้ระดับมืออาชีพ พร้อม
การซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD มุมมองกว้าง 90° 

และคุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง Rally Camera จะ
จับภาพทุกคนในห้องด้วยความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ

การควบคุมกล้องด้วย Logitech RightSight™* เคลื่อนไหว
และปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมใน
ห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก ในขณะที่เทคโนโลย ีLogitech 

RightLight™ ช่วยปรับสมดุลของแสงเพื่อให้ความสำาคัญกับ

Rally Camera คือผู้นำาด้านกล้องวิดีโอแบบสแตนด์อโลนจาก 

Logitech® ที่มาพร้อมกับเลนส์ที่ทันสมัยและการปรับปรุง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งทำาให ้Rally Camera สามารถมอบ
สมรรถนะที่ยอดเยี่อม ความคล่องตัวเป็นพิเศษ และการใช้
งานที่ง่ายดายด้วยการออกแบบคุณภาพระดับพรีเมียมและ
ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD 

Rally Camera ประกอบด้วยเลนส ์Logitech และเซ็นเซอร ์

4K ระดับโลกพร้อมด้วยฟังก์ชันการก้ม เงย และซูิมที่ไร้เสียง 

ใบหน้าและปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติแม้ในสภาพแสง
น้อยหรือย้อนแสง 

Rally Camera มีตัวเลือกการเดินสายและการติดตัง้ที่หลาก
หลายสำาหรับการติดตัง้ที่ง่ายดายและผสานเข้ากับระบบ
เสียงที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร้ที่ต ินอกจากน้ียังม ีUSB แบบ
ปลัก๊แอนด์เพลย์อีกด้วย เพื่อให้มัน่ได้ใจว่าสามารถเข้ากันได้
กับอุปกรณ์ชัน้นำาทุกชิน้ แฟลตฟอร์มซอฟต์แวร์การประชุม
ผ่านวิดีโอที ่ไม่ต้องติดตัง้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
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ระบบปฏิบัติการ 

Windows® 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 

Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า 

Chrome OS

ความละเอียดมากกว่า 1080p 

Windows 8.1 หรือสูงกว่าหรือ Mac OS 10.10 หรือสูงกว่า 

พอร์ต USB 3.0 และสาย Type C 

ซอฟต์แวร์ท่ีเข้ากันได้

มุมมอง 90° ด้วยกลไกการก้ม (± 90°) และเงย (+50°/-90°) 

มุมมองกว้าง 90° มอบขอบเขตการประชุมที่กว้างและไร้การ
รบกวน มอเตอร ์PTZ ที่ได้รับการปรับปรุง และเคลื่อนไหวที่ไร้
เสียงช่วยให้การเคลื่อนไหวจากมุมหน่ึงไปมุมหน่ึงทำาได้อย่างราบ
ล่ืน

เลนส์กระจกแบบพรีเมียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ 

Logitech 

เลนส์รวมแสงขนาดใหญ่ที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านแสงและ
มอบความคมชัด สี ความเร็วและความละเอียดที่ยอดเยี่ยมเป็น
พิเศษ

ระบบการโฟกัสอัตโนมัต ิ

ช่วยให้มัน่ใจได้ว่าคนและวัตถุ จะได้รับการโฟกัสอย่างชัดเจนไม่
ว่าจะอยู่ที่ตำาแหน่งใดในกล้องก็ตาม

รีโมทคอนโทรล RF 

ใช้งาน Rally Camera จากที่ใดก็ได้ในห้อง ไม่ต้องชีร้ีโมทไปที่
กล้องโดยตรง

พรีเซ็ตกล้อง 3 แบบ 

กำาหนดตำาแหน่งล่วงหน้าได้ถึงสามแห่ง 

(ตำาแหน่งที่ 1, 2 และตำาแหน่งหลัก) เพื่อมุมมองกล้องและการกลับ
ไปยังตำาแหน่งใดๆ ได้โดยการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

ผ้้นำากล้องวิดีโอ PTZ แบบสแตนด์อโลน 

เหมาะสำาหรับการทำางานร่วมกับวิดีโอระดับมืออาชีพในห้องประชุม
ทุกขนาด ตัง้แต่ห้องประชุมไปจนถึงห้องฝึกอบรม ห้องประชุมคณะ
กรรมการ และห้องบรรยาย

คุณภาพวิดีโอส้งสุดที่ 4K Ultra-HD ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อ
วินาท ี

Rally Camera มอบความละเอียด HD และ Ultra HD ด้วยวิดีโอ
ที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยอดเยี่ยมและแสงที่มีความแม่นยำา
เป็นพิเศษ

Logitech RightSightTM การควบคุมกล้อง 

เคลื่อนไหวและปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วม
ประชุมในห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก* เพลิดเพลินไปกับความ
สะดวกสบายแบบไร้สายหรือการควบคุมด้วยมือ: สามารถเห็นและ
จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมไว้บนจอได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยี Logitech RightLightTM  

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงน้อยหรือแดดจ้า/ย้อนแสง เทคโนโลย ี

RightLight ที่ม ีWideRight Range (WDR) จะช่วยปรับสมดุล
ของแสงและให้ความสำาคัญกับใบหน้ามากกว่าวัตถุและพื้นผิว เพื่อ
ปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ

เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได ้

เครื่องมือเฟิร์มแวร์ช่วยให้การใช้งานฟีเจอร์และการปรับปรุงล่าสุด
ทำาได้ง่ายขึ้น

การเชื่อมต่อ USB แบบปลัก๊แอนด์เพลย ์

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PC, Mac® และ ChromeTM ได้อย่างง่ายดาย 

โดยไม่ต้องติดต้องซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วน
ใหญ่ได ้

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ได ้

รวมทัง้แอปที่คุณใช้อยู่แล้ว

ตัวเลือกการติดตัง้ที่หลากหลาย 

ติดตัง้ Rally Camera บนโต๊ะหรือติดผนังติดพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่
มีอย่ ูและมีตัวติดตัง้ VESA เสริมสำาหรับการติดตัง้ด้านบนหรือด้าน
ล่างของจอภาพ Rally Camera ยังมีขาตัง้มาตรฐานเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานอีกด้วย

การติดตัง้กลับด้าน 

Rally Camera ตรวจจับได้ว่ามีการติดตัง้กลับด้านหรือไม่และจะ
ปรับการจัดวางภาพและการควบคุมกล้องโดยอัตโนมัติ

ซ้มได ้15 เท่าด้วยความละเอียดแบบ lossless HD 

ซูมมุมกว้างหรือไม่ซูมเพื่อให้มองเห็นคน วัตถ ุเน้ือหาบนกระดาน
ไวท์บอร์ด และรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ที่บริเวณ
หลังสุดของห้องก็ตาม

ตัวล็อคจาก Kensington®  

ตัวล็อคจาก Kensington คือตัวล็อคป้องกันการขโมย เพื่อช่วยให้
กล้องไม่สูญหาย

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

ข้อกำาหนดของระบบ

การรับประกันแบบจำากัด 2 ปีสำาหรับฮาร์ดแวร์

คุณลักษณะเฉพาะ

USB Type-C 

ขัว้ต่อ MIPI 

ช่องเสียบ

การเช่ือมต่อ

การรับประกัน

Rally Camera 

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:  

7.19 น้ิว x 5.88 น้ิว x 5.88 น้ิว  

(182.5 มม. x 152 มม. x 152 มม.)

ฐานติดตัง้ Rally Camera 

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:  

3.47 น้ิว x 4.33 น้ิว x 6.69 น้ิว  

88 มม. x 110 มม. x 170 มม.)

ตัวแยกไฟสำาหรับ Rally Camera 

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:  

0.84 น้ิว x 3.19 น้ิว x 2.38 น้ิว  

21.4 มม. x 81 มม. x 60.5 มม.

สาย USB 3.0 

7.2 ฟุต (2.2 ม.)

สายอะแดปเตอร์แปลงไฟ 

9.8 ฟุต (3 ม.)

ขนาดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ: ไม่มี 

แอปการตัง้ค่ากล้องเสริมท่ีทำาให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกขัน้สูงได้: 

http://support.logitech.com/downloads

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

UVC/ปลัก๊แอนด์เพลย์ที่เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันการประชุมผ่าน
ทางวิดีโอส่วนใหญ่ที่ทำางานบนคลาวด์

ได้รับการรับรองสำาหรับ Skype® for Business และพร้อมใช้งาน
สำาหรับ Teams

ใช้งานร่วมกับ Cisco ®

ใช้งานร่วมกับ Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, 

BroadSoft, GoToMeetingTM, Vidyo, และแอปพลิเคชันการ
ประชุมผ่านทางวิดีโอ, การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับ
กล้อง USB

ความเข้ากันได้

Rally Camera 

รีโมทคอนโทรล 

สาย USB 3.0 Type-C 

อะแดปเตอร์แปลงไฟพร้อมปลัก๊ตามภูมิภาค 

ตัวแยกไฟสำาหรับและเคส 

ตัวติดตัง้กล้องพร้อมกับฮาร์ดแวร์ตัวติดตัง้ 

เอกสาร

ภายในกล่อง

หมายเลขชิน้ส่วน: 960-001226

UPC: 097855140234

กล้อง 

ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD รองรับ: 

        ◦ 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, และความละเอียด SD ส่วน
ใหญ่ ท่ี 30 fps

       ◦ 1080p, 720p at 30 fps และ 60 fps 

มอเตอร์สำาหรับการก้ม เงยและซูมอย่างราบล่ืน: ±90° 

เงย: +50° / -90° 

ซูม 15 เท่าด้วยความละเอียด HD 

มุมมอง 90°  

การโฟกัสอัตโนมัติ 

พรีเซ็ตกล้อง 3 แบบ 

ตัวล็อคจาก Kensington 

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเสียงวิดีโอ 

ขาตัง้มาตรฐาน

RightSense™ Technologies 

RightLight ท่ีมี WideRight Range (WDR) 

การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight

รีโมทคอนโทรล 

รีโมทคอนโทรล RF (ทำางานได้แม้มีส่ิงกีดขวาง) 

แบตเตอร่ี CR2032 (ติดตัง้ในตัว)

พลังงาน 

อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC พร้อมปลัก๊ตามภูมิภาค 

สายไฟ (9.8 ฟุต / 3 ม.)

ตัวติดตัง้ 

ตัวติดตัง้กับผังแบบกลับด้านได้พร้อมกับตัวแยกไฟสำาหรับและตัว
จัดการสายไฟ

ซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม

*การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight 

ความพร้อมใช้งานในอนาคต: RightSight จะพร้อมใช้งานโดยการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โดยรองรับ Windows 10 เป็นอันดับแรก 

โปรดดู www.logitech.com/rallycamera สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับความพร้อมใช้งานและการรองรับ OS

www.logitech.com/rallycamera

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office 

1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, 
Pathumwan, Bangkok 10330

* โปรดดู “ซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม” สำาหรับความพร้อมในการใช้งาน




