
De Rally-camera zit boordevol geavan-
ceerde optics en baanbrekende technolo-
gische verbeteringen voor ongeëvenaarde 
prestaties, uitzonderlijke veelzijdigheid en 
eenvoudige inzetbaarheid.

De Rally-camera brengt de voortreffelijke 
Logitech-optics en 4K-sensor samen met 
muisstil mechanisch pannen, kantelen en 
zoomen en hoogwaardige materialen die 
in elke professionele omgeving passen. 
Met haarscherpe 15x zoom in HD, een 
breed gezichtsveld van 90° en werkelijk 

fenomenale videokwaliteit brengt de 
Rally-camera elke deelnemer in beeld met 
indrukwekkende helderheid.

Logitech RightSight™-camerabediening* 
past de lens automatisch aan om deel-
nemers in beeld te brengen, in ruimtes 
van alle soorten en maten. Logitech 
RightLight™-technologie optimaliseert 
de lichtbalans om gezichten duidelijk 
weer te geven en zorgt zo voor natuurlijk 
ogende huidtinten, zelfs bij weinig licht of 
tegenlicht.

De Rally-camera biedt veelzijdige monta-
ge- en bekabelingsopties voor eenvoudige 
installatie en kan naadloos worden geïn-
tegreerd met de bestaande audio-infra-
structuur. Bovendien zorgt de plug-and-
play USB-verbinding voor compatibiliteit 
met elk toonaangevend videovergader-
platform zonder dat er extra software 
voor nodig is.

Logitech Rally-camera

BETER ZIEN.
BETER VERGADEREN.



* Zie 'Aanvullende software' voor beschikbaarheid.

www.logitech.com/rallycamera
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1  Gezichtsveld wordt diagonaal gemeten. Ga naar  
www.logitech.com voor horizontale en verticale metingen.

SOFTWAREDOWNLOADS

Benodigde software: Geen
Optionele app voor camera-instellingen biedt 
toegang tot geavanceerde opties:
http://support.logitech.com/downloads

INHOUD VAN DE DOOS

Rally-camera
Afstandsbediening
USB 3.0 Type C-kabel
Stroomadapter met regionale stekkers
Stroomverdeler en behuizing
Camerahouder met bevestigingsmateriaal
Documentatie

GARANTIE

2 jaar beperkte hardwaregarantie

SPECIFICATIES

Onderdeelnr. EMEA: 960-001227
EAN-code: 5099206079533

Camera
Ultra HD-beeldvormingssysteem ondersteunt:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en de meeste SD-

resoluties met 30 fps
 ·  1080p, 720p met 30 fps en 60 fps
Vloeiend, gemotoriseerd pannen, kantelen en zoomen
Pannen: + 50° / ± 90°
Kantelen: +50° / -90°
15x zoom in HD
Diagonaal gezichtsveld van 90°1

Autofocus
3 cameravoorinstellingen
Kensington-beveiligingssleuf
Led-indicator voor in-/uitschakelen van video
Standaardbevestiging voor statief

RightSense™-technologie
RightLight met Wide Dynamic Range (WDR)
Automatische camerabediening met RightSight

Afstandsbediening
RF-afstandsbediening (geen gezichtslijn nodig)
CR2032-batterij (inbegrepen)

Aan-uit
Stroomadapter met regionale stekkers
Stroomkabel van 3 m

Bevestigingsmateriaal
Omkeerbare wandbevestiging met stroomverdeler en 
kabelbeheer

COMPATIBILITEIT

Compatibel met UVC/plug-and-play met vrijwel elke 
cloudgebaseerde videovergadertoepassing

Gecertificeerd voor Skype® voor Bedrijven en klaar 
voor teams

Compatibel met Cisco®

Compatibel met Google® Hangouts Meet, Zoom, 
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo en 
andere toepassingen voor videovergadering, opname 
en uitzending die USB-camera's ondersteunen

CONNECTIVITEIT

USB Type-C
MIPI-connector
Uitbreidingssleuf

SYSTEEMVEREISTEN

Besturingssystemen
Windows® 7, Windows 8,1 of Windows 10
Mac OS X® 10.10 of hoger
Chrome OS

Resoluties hoger dan 1080p
Windows 8.1 of hoger, of Mac OS 10.10 of hoger
USB 3.0-poort en type C-kabel
Compatibele software

AANVULLENDE SOFTWARE

*Automatische camerabediening met RightSight
In de toekomst beschikbaar: RightSight is binnenkort 
beschikbaar via softwaredownload met initiële 
ondersteuning voor Windows 10.

Zie www.logitech.com/rallycamera voor
informatie over beschikbaarheid en ondersteuning 
van besturingssystemen.

PRODUCTAFMETINGEN

Rally-camera
Hoogte x breedte x diepte:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Bevestigingsbeugel voor Rally-camera
Hoogte x breedte x diepte:
88 mm x 110 mm x 170 mm

Stroomverdeler voor Rally-camera
Hoogte x breedte x diepte:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

USB 3.0-kabel
2,2 m

Draad van stroomadapter
3 m

KENMERKEN EN VOORDELEN

Hoogwaardige, losstaande PTZ-videocamera
Ideaal voor professionele videosamenwerking 
in ruimtes van elk formaat, van vergaderzalen 
tot trainingsfaciliteiten en directiekamers tot 
collegezalen.

Videokwaliteit tot 4K Ultra-HD met 30 frames 
per seconde
De Rally-camera levert HD- en Ultra HD-resoluties 
met haarscherpe video, uitstekende kleurweergave en 
uitzonderlijke optische nauwkeurigheid.

Logitech RightSight™-camerabediening
Past de lens automatisch aan om deelnemers aan de 
vergadering in beeld te brengen, in ruimtes van alle 
soorten en maten.* Profiteer van handsfree gemak 
of bedien de camera handmatig: deelnemers zijn 
altijd in beeld en worden optimaal op het scherm 
weergegeven.

Logitech RightLight™-technologie
Zowel bij weinig licht als felle zon/tegenlicht 
optimaliseert RightLight-technologie met Wide 
Dynamic Range (WDR) de lichtbalans. Het 
kan gezichten onderscheiden van objecten en 
oppervlakken en hier prioriteit aan geven voor 
natuurlijk ogende huidtinten.

Upgrades mogelijk via firmware
Firmware maakt het gemakkelijk om de nieuwste 
functies en verbeteringen toe te passen.

Diagonaal gezichtsveld van 90°1 met pannen en 
kantelen
Breed diagonaal gezichtsveld van 90°1 voor een 
breed vergaderbeeld zonder vervorming. Dankzij 
de geavanceerde, muisstille PTZ-motor schakelt de 
camera soepel tussen voorinstellingen.

Eersteklas glazen lens ontworpen door Logitech
Grote, lichtvangende lens voldoet aan de hoogste 
optische normen en biedt uitzonde rlijke scherpte, 
kleuren, snelheid en resolutie.

Autofocus
Zorgt automatisch dat mensen en objecten scherp in 
beeld zijn, waar de camera ook op is gericht.

RF-afstandsbediening
Bedien de Rally-camera vanuit elk punt in de ruimte, 
zonder dat u de afstandsbediening rechtstreeks op de 
camera hoeft te richten.

3 cameravoorinstellingen
Definieer tot drie vooraf ingestelde locaties (1, 2 en 
Home) voor de weergave van de camera, en ga met 
een druk op een knop van de afstandsbediening terug 
naar de vorige locatie.

Plug-and-play USB-verbinding
Maakt eenvoudig verbinding met pc-, Mac®- en 
Chrome™-apparaten zonder dat aanvullende 
software vereist is.

Werkt met de meeste videovergadertoepassingen
Compatibel met vrijwel elke softwaretoepassing voor 
videovergaderingen, inclusief de toepassingen die u 
al gebruikt.

Meerdere installatieopties
Installeer de Rally Camera op een tafel of muurhouder 
met meegeleverde bevestigingsmaterialen. Voor 
installaties boven of onder het beeldscherm is een 
optionele VESA-houder beschikbaar. De Rally-camera 
heeft een standaardbevestiging voor statief voor 
extra flexibiliteit.

Plafondbevestiging
Als de Rally-camera aan het plafond wordt bevestigd, 
detecteert de camera dat deze ondersteboven 
is geïnstalleerd en worden de beeldoriëntatie en 
camerabediening automatisch gecorrigeerd.

15x-zoom in HD zonder kwaliteitsverlies
Zoom uit of in om mensen, objecten, whiteboardtekst 
en andere details duidelijk weer te geven, zelfs aan de 
andere kant van de vergaderruimte.

Kensington®-beveiligingssleuf
Beveiligingssleuf biedt plaats aan een antidiefstalslot 
om de camera te beveiligen.
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