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Kamera Logitech Rally
Kamera Rally, která je vybavená moderní
optikou a převratnými technologickými
novinkami, se vyznačuje bezkonkurenční
výkonností, výjimečnou všestranností a
snadnou instalací.
Kamera Rally je vybavena optikou
Logitech světové úrovně a senzorem 4K
s ultratichými funkcemi mechanického
otáčení, naklápění a zoomu a špičkovými
materiály vhodnými pro libovolné
profesionální využití. Kamera Rally,
s perfektně ostrým HD obrazem s 15x
přiblížením, širokým 90° úhlem záběru
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a skutečně fenomenální obrazovou
kvalitou, zachytí každou osobu v místnosti
s neuvěřitelnou přesností.
Ovládání kamery Logitech RightSight™*
automaticky otáčí a nastavuje objektiv
tak, aby spolehlivě zabíral osoby
v místnostech všech tvarů a velikostí,
přičemž technologie Logitech RightLight™
optimalizuje vyvážení světla za účelem
zvýraznění obličejů a vykreslení
přirozených odstínů pleti, a to i při
nedostatku světla či při protisvětle.

Kamera Rally disponuje širokými
možnostmi umístění a vedení
kabelů pro snadnou instalaci, a lze
ji bez potíží integrovat do stávající
zvukové infrastruktury. Technologie
USB plug-and-play navíc zajišťuje
kompatibilitu s veškerými rozšířenými
videokonferenčními softwarovými
platformami bez nutnosti instalace
dalšího softwaru.
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FUNKCE A VÝHODY
Špičková samostatná videokamera PTZ
Ideální pro profesionální obrazovou kooperaci
v konferenčních prostorech libovolné velikosti, od
konferenčních místností po školicí prostory, zasedací
místnosti a přednáškové sály.
Obraz v kvalitě 4K Ultra HD při 30 snímcích za
sekundu
Kamera Rally disponuje rozlišeními HD a Ultra HD
s dokonale ostrým obrazem, vynikajícím podáním
barev a výjimečnou optickou věrností.
Ovládání kamery Logitech RightSight™
Automaticky posouvá a nastavuje objektiv tak, aby
spolehlivě zabíral účastníky konference v místnostech
všech tvarů a velikostí*. Vychutnejte si praktičnost
ovládání bez nutnosti použití rukou nebo ovládejte
kameru manálně: účastníci tak budou vždy v záběru a
optimálně zachyceni na obrazovce.
Technologie Logitech RightLight™
Technologie RightLight s širokým dynamickým
rozsahem (WDR) optimalizuje vyvážení světla a
upřednostňuje obličeje před objekty a povrchy
pro přirozený vzhled pleti všech odstínů, a to i při
nedostatku světla či při ostrém slunečním světle/
protisvětle.
Firmware s možností aktualizace
Firmwarový nástroj umožňuje snadnou aplikaci
nejnovějších funkcí a vylepšení.

90° diagonální zorné pole1 s otáčením a
naklápěním
Široké, 90° diagonální zorné pole1 umožňuje rozsáhlý
záběr konferenčního prostoru bez zkreslení. Díky
vylepšenému, dokonale tichému motoru PTZ je
přechod mezi předvolbami plynulejší.
Prvotřídní skleněný objektiv vyrobený společností
Logitech
Veliký, světelný objektiv splňuje ty nejpřísnější optické
normy a vyznačuje se výjimečnou ostrostí, podáním
barev, rychlostí a rozlišením.
Funkce autofocus
Automaticky zajistí, že osoby a objekty budou
zabrány ostře, ať už kameru namíříte kamkoli.
RF dálkový ovladač
Ovládejte kameru Rally z libovolné části místnosti, bez
nutnosti mířit ovladačem přímo na kameru.
3 předvolby kamery
Nastavte si až tři předvolené pozice kamery
(předvolby 1, 2 a Domů) a vraťte se k libovolné z nich
stiskem tlačítka na dálkovém ovladači.
Technologie připojení USB plug-and-play
Kameru lze snadno připojit k zařízením PC, Mac® a
Chrome™ bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Operační systémy
Windows® 7, Windows 8.1 nebo Windows 10
Mac OS X® 10.10 nebo vyšší
Chrome OS
Rozlišení vyšší než 1080p
Windows 8.1 a vyšší nebo Mac OS 10.10 a vyšší
Port USB 3.0 a kabel typu C
Kompatibilní software

DOPLŇUJÍCÍ SOFTWARE
* Automatické ovládání kamery RightSight
Budoucí dostupnost: funkce RightSight se aktivuje po
stažení softwaru, s prvotní podporou pro Windows 10.

ROZMĚRY PRODUKTU
Kamera Rally
Výška x šířka x hloubka:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm
Upevňovací držák kamery Rally
Výška x šířka x hloubka:
88 mm x 110 mm x 170 mm
Napájecí redukce kamery Rally
Výška x šířka x hloubka:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm
Kabel USB 3.0
2,2 m
Kabel napájecího adaptéru
3m

Více variant umístění
Kameru Rally můžete umístit na stůl nebo pomocí
přiloženého držáku připevnit na zeď. Pro umístění nad
nebo pod monitor je k dispozici volitelný VESA držák.
Kamera Rally je za účelem flexibility využití opatřena
standardním závitem pro stativ.
Umístění vzhůru nohama
Kamera Rally sama rozpozná, že je nainstalována
obráceně a automaticky upraví orientaci obrazu a
ovládacích prvků kamery.
15x optický HD zoom
Využijte široký záběr nebo pomocí detailního přiblížení
jasně zobrazte osoby, objekty, obsah prezentační
plochy či jiné podrobnosti – a to i z druhého konce
místnosti.
Zabezpečení Kensington®
Bezpečnostní otvor slouží k zabezpečení kamery proti
krádeži prostřednictvím zámku.

PARAMETRY
Č. dílu EMEA: 960-001227
EAN kód: 5099206079533
Kamera
Ultra HD obrazový systém podporuje rozlišení:
· 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a většinu SD
rozlišení při 30 fps
1080p, 720p při 30 fps a 60 fps
Plynulé motorizované otáčení, náklon a zoom
Otáčení: +50°/+90°
Náklon: +50°/-90°
15x optický zoom
90° diagonální zorné pole1
Funkce autofocus
3 předvolby kamery
Zabezpečení Kensington
Indikátor LED ztlumení/zrušení ztlumení zvuku
Standardní závit stativu
Technologie RightSense™
RightLight s širokým dynamickým rozsahem (WDR)
Automatické ovládání kamery RightSight

Více informací o dostupnosti a podpoře OS naleznete
na stránce www.logitech.com/rallycamera.

OBSAH BALENÍ
Kamera Rally
Dálkový ovladač
Kabel USB 3.0 typu C
Napájecí adaptér s regionálními přípojkami
Napájecí redukce a pouzdro
Držák kamery s materiálem pro upevnění
Dokumentace

Kompatibilní s většinou videokonferenčních
aplikací
Kamera je kompatibilní s prakticky libovolnou
videokonferenční softwarovou aplikací – včetně těch,
které již využíváte.

KOMPATIBILITA

Dálkový ovladač
RF dálkový ovladač
(přímá viditelnost není vyžadována)
Baterie CR2032 (přiložená)

Kompatibilní prostřednictvím technologie UVC/plugand-play s většinou videokonferenčních aplikací na
principu cloud

Napájení
Napájecí adaptér s regionálními přípojkami
Napájecí kabel (3 m)

Certifikováno pro Skype® for Business a připraveno
pro Teams

Držák
Držák na stěnu s možností obrácení s prostorem pro
napájecí redukci a systémem uspořádání kabelů

Kompatibilní s Cisco®
Kompatibilní s Google® Hangouts Meet, Zoom,
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo a
ostatními videokonferenčními, záznamovými a
vysílacími aplikacemi, které podporují kamery USB

PŘIPOJENÍ

ZÁRUKA

SOFTWARE KE STAŽENÍ

USB typ C
Konektor MIPI
Otvor pro doplňky

Dvouletá omezená záruka na hardware

Potřebný software: žádný
Volitelná aplikace Camera Settings umožňuje přístup
k rozšířeným možnostem:
http://support.logitech.com/downloads

* Dostupnost viz „Doplňující software“.
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Zorné pole se měří diagonálně. Informace ohledně
vodorovných a svislých rozměrů naleznete na stránce
www.logitech.com.
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