
Logitech Rally Plus

Code:
WCALO4934955

Vendor code:
960-001224

EAN code:
5099206079526

Rally Plus, 1440p, USB type C, USB type A, USB type B, RJ45, Mini XLR, HDMI, Windows, macOS, Chrome OS
Logitech Rally Plus levert video van studiokwaliteit, ongeëvenaarde stemhelderheid en RightSense™-
automatisering voor betere, natuurlijkere vergaderingen met de meeste softwarematige services voor
videovergaderen. Ultra-HD-video: eersteklas 4K-optics en intelligente PTZ-functies leggen elke stoel in vergader- en
lesruimtes vast. Luidsprekers vooraan en een uitbreidbare bundelvormende microfoonopstelling bieden iedereen in
de vergadering natuurlijk klinkende audio. RightSense™-automatisering combineert RightLight™ voor automatische
gezichtshelderheid en kleuroptimalisatie, RightSound™ voor automatische audiokalibratie en RightSight™ voor
proactieve camerabediening. Dankzij het strakke ontwerp, de eersteklas materialen en ongeëvenaarde
mogelijkheden legt het Rally-portfolio de lat hoger voor vergadercamerasystemen met USB-verbinding.

Video van studiokwaliteit

met een Ultra HD-beeldvormingssysteem en RightLight™-technologie levert Rally Plus haarscherpe video en
uitstekende kleuren, waarbij de lichtbalans wordt geoptimaliseerd om gezichten duidelijk weer te geven en
natuurlijke huidtinten te verkrijgen, zelfs bij weinig licht of tegenlicht.

Geavanceerde modulaire audio

Kristalheldere audio is essentieel voor videovergaderingen van wereldklasse, en Rally Plus blinkt uit in geluid dat
natuurlijk, helder en goed verstaanbaar is.



Strak industrieel ontwerp

Elk onderdeel van het Rally-systeem heeft een eersteklas industrieel ontwerp dat geschikt is voor elke professionele
omgeving. Zoals Rally Plus iedereen helpt om er geweldig uit te zien en fantastisch te klinken tijdens
videovergaderingen, zo is elk onderdeel van het systeem op zich een lust voor het oog.

Verbeterde gebruikerservaring

Dankzij Logitech RightSense-technologieën ziet iedereen er op zijn best uit waardoor videoconferenties eenvoudig,
automatisch en natuurlijker worden.

Slimme bekabeling en delen van inhoud

Dankzij een displayhub en een tafelhub om kabels netjes en georganiseerd te houden, blijven Rally-componenten
en de vergadercomputer veilig uit het zicht. Een HDMI-ingang op de tafelhub maakt extra kabelverlengers
overbodig en vereenvoudigt het delen van bedrade inhoud.

Automatische camerabediening

Logitech RightSight™-camerabediening past de lens automatisch aan om deelnemers van de vergadering goed in
beeld te brengen, in ruimtes van alle soorten en maten.

RightLight met Wide Dynamic Range (WDR)

Door voorrang te geven aan menselijke figuren boven objecten en oppervlakken, wordt een gebalanceerd beeld
verkregen. Deelnemers worden in een flatterend licht weergegeven, met minder weerkaatsing en zachtere
schaduwen, zelfs bij weinig licht of tegenlicht.

Verstelbaar pannen, kantelen en zoomen

De camera beweegt automatisch sneller wanneer u uitzoomt voor een snellere framing, en langzamer wanneer u
inzoomt voor betere controle.

Audio

Echo annulatie Ja

Microfoon pick-up bereik 4,5 m

Camera

Aantal voorinstellingen camera 3

Inhoud van de verpakking

Afstandsbediening Ja

Inclusief luidspreker Ja

Meegeleverde kabels AUX, HDMI, LAN (RJ-45), USB

Interfacemodule

Aantal interfacemodule HDMI-invoerpoorten 2



Aantal interfacemodule HDMI-uitvoerpoorten 2

Kenmerken

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot Ja
Kabelslot sleuf type Kensington

Microfoon

Frequentie microfoon 90 - 16000 Hz
Gevoeligheid microfoon -27 dB

Microfoon mute Ja

Netwerk

Ethernet LAN Ja

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 3

Aantal HDMI-poorten 4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A 3

Aantal USB 2.0-poorten 3

Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten 2

Lijningang Ja

Technische details

Aantal personen 16 persoon/personen
Draai-snelheid 70 °/sec

Hoek schuine stand bereik -90 - 50°

Kleur van het product Zwart

Pan bereik -90 - 90°
Producttype Videovergaderingssysteem voor groepen

PTZ control Ja

Video

Digitale zoom 15x

HD type 4K Ultra HD

Maximale beeldsnelheid 60 fps
Ondersteunde video-modi 720p,1080p,1440p


