DAHA İYİ GÖRÜN
DAHA İYİ TOPLANTI YAPIN

Logitech Rally Kamera
Gelişmiş optik ve çığır açan teknolojik
gelişmelerle donatılmış Rally Kamera
rakipsiz performans, olağanüstü çok
yönlülük ve kolay dağıtım sunar.
Rally Kamera sessiz mekanik kaydırma,
eğme ve yakınlaştırma işlevlerine sahip ve
tüm profesyonel kurulumlara uygun üstün
kaliteli malzemelerden yapılmış birinci sınıf
Logitech optik ve 4K sensörü bir araya
getirir. Keskin 15 kat HD yakınlaştırma,
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geniş 90° görüş alanı ve gerçekten
olağanüstü video kalitesiyle Rally Kamera,
odadaki herkesi harika netlikle yakalar.
Logitech RightSight™ kamera denetimi*,
tüm şekil ve boyutlardaki salonlarda
katılımcıları kolayca kadraja almak için
otomatik olarak hareket eder ve merceği
ayarlar, Logitech RightLight™ teknolojisi
ise yüzleri vurgulamak için ışık dengesini
en uygun düzeye getirir ve düşük ışıklı veya

arkadan aydınlatmalı koşullarda bile doğal
görünen ten renkleri oluşturur.
Rally Kamera kolay kurulum için çok yönlü
montaj ve kablolama seçenekleri sunar
ve mevcut ses altyapısıyla sorunsuz bir
şekilde bütünleşir. Ayrıca tak ve çalıştır
USB herhangi bir ek yazılım gerekmeksizin
tüm lider video konferans yazılım
platformlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.
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ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
Birinci sınıf bağımsız PTZ video kamera
Konferans odalarından eğitim tesislerine, toplantı
salonlarına ve amfilere kadar tüm boyutlardaki
toplantı alanlarında profesyonel video iş birliği için
idealdir.
Saniyede 30 kare hızında 4K’ya kadar Ultra HD
video kalitesi
Rally Kamera, çok keskin video, olağanüstü renk
reprodüksiyonu ve sıra dışı optik hassasiyeti ile HD ve
Ultra HD çözünürlük sunar.
Logitech RightSight™ kamera denetimi
Tüm şekil ve boyutlardaki salonlarda toplantı
katılımcılarını kolayca kadraja almak için otomatik
olarak hareket eder ve merceği ayarlar*. Eller serbest
özelliğini kullanın veya manuel olarak kontrol edin:
Katılımcılar her zaman kadrajda kalır ve optimum
şekilde görüntülenir.
Logitech RightLight™ teknolojisi
İster düşük ışık ister parlak güneş ışığı/arkadan
aydınlatmalı koşullarda olun, Geniş Dinamik Aralıklı
(WDR) RightLight teknolojisi ışık dengesini en uygun
düzeye getirir, doğal görünen ten renkleri oluşturmak
için nesneler ve yüzeylere göre yüzlere öncelik verir.
Yükseltilebilir ürün yazılımı
Ürün yazılımı aracı en son özellikleri ve geliştirmeleri
uygulamayı kolaylaştırır.

Kaydırma ve eğme sayesinde 90° diyagonal görüş
alanı1
Geniş 90° diyagonal görüş alanı1 kapsamlı, bozulma
olmayan bir toplantı alanı sağlar. Fısıltı sessizliğinde
çalışan gelişmiş PTZ motor, ön ayarlar arasında
kolayca geçiş yapar.
Logitech tarafından tasarlanmış üstün cam
mercek
En yüksek optik standartlarla buluşan geniş, ışık
toplayan mercek olağanüstü keskinlik, renk, hız ve
çözünürlük sunuyor.
Otomatik Odaklama
Kamera yönü neresi olursa olsun insanların ve
nesnelerin otomatik olarak net bir şekilde odakta
olmasını sağlayın.
RF uzaktan kumanda denetimi
Rally Kamerayı odanın her yerinden çalıştırın, uzaktan
kumandayı doğrudan kameraya yöneltmek gerekmez.
3 kamera ön ayarı
Kamera görüntüsü için üçe kadar olan ön ayarlı
konumu (ön ayar 1, 2 ve Ana Sayfa) seçin ve uzaktan
kumandada bir tuşa basarak bunlardan birine geri
dönün.

1080p üstü çözünürlükler
Windows 8.1 veya üstü ya da Mac OS 10.10 veya üstü
USB 3.0 bağlantı noktası ve C Tipi kablo
Uyumlu yazılım

EK YAZILIM
* RightSight otomatik kamera denetimi
Gelecekte Kullanılabilirlik: RightSight Windows 10 için
başlangıç desteğiyle birlikte yazılım indirilince
etkinleşir.

ÜRÜN BOYUTLARI
Rally Kamera
Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm
Rally Kamera Montaj Braketi
Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
88 mm x 110 mm x 170 mm
Rally Kamera Güç Dağıtıcısı
Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm
USB 3.0 kablosu
2,2 m
Güç Adaptörü Kablosu
3m

Ters montaj
Rally Kamera ters kurulduğunda algılar ve görüntü
yönünü ve kamera denetimlerini otomatik olarak
düzeltir.
15 kat kayıpsız HD Yakınlaştırma
Odanın uzak tarafında bile olsalar insanları, nesneleri,
beyaz tahta içeriğini ve diğer detayları net şekilde
görüntülemek için geniş yakınlaştırın veya yoğunlaşın.
Kensington® güvenlik yuvası
Kameranın güvende olmasını sağlamak için güvenlik
yuvasında hırsızlığa karşı kilit bulunur.

ÖZELLİKLER
Parça No Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 960-001227
EAN Kodu: 5099206079533
Kamera
Ultra HD görüntüleme sistemi şunları destekler:
· 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p ve 30 fps’de
hızında birçok SD çözünürlük
· 1080p, 30 fps ve 60 fps’de 720p
Motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
Yatay Kaydırma: +50° / ±90°
Eğme: +50° / -90°
15x HD zoom
90° diyagonal görüş alanı1
Otomatik Odaklama
3 kamera ön ayarı
Kensington güvenlik yuvası
Video sesinin kapalı/açık olduğunu gösteren LED
gösterge
Standart üç ayaklı sehpa parçası
Rıghtsense™ Teknolojileri
Geniş Dinamik Aralıklı RightLight (WDR)
RightSight otomatik kamera denetimi

www.logitech.com/rallycamera sitesini ziyaret edip
kullanılabilirlik ve İşletim Sistemi desteği hakkında bilgi
alabilirsiniz.

KUTUNUN İÇİNDEKİLER
Rally Kamera
Uzaktan kumanda
USB 3.0 C Tipi kablo
Bölgesel fişlere sahip güç adaptörü
Güç dağıtıcı ve kılıf
Montaj donanımıyla birlikte kamera dayanağı
Belgeler

Çoklu kurulum seçenekleri
Rally Kamerayı masaya yerleştirin veya birlikte gelen
donanımla duvara monte edin. Monitörün üstünde
veya altındaki kurulumlar için isteğe bağlı bir VESA
duvar bağlantısı vardır. Rally Kamera daha fazla
esneklik için standart bir üç ayaklı sehpa parçası içerir.

Tak ve çalıştır USB bağlantısı
PC, Mac® ve Chrome™ cihazlara ek yazılım
gerektirmeden kolayca bağlanır.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemleri
Windows® 7, Windows 8.1 veya Windows 10
Mac OS X® 10.10 veya üzeri
Chrome OS

Çoğu video konferans uygulamasıyla çalışır
Kullandıklarınız da dahil neredeyse tüm bir video
konferans yazılım uygulamalarıyla çalışır.

UYUMLULUK
Neredeyse tüm bulut tabanlı video konferans
uygulamasıyla UVC/tak ve çalıştır uyumlu
Skype® Kurumsal Sertifikalı ve Ekipler için kullanıma
hazır
Cisco® Uyumlu

Uzaktan Kumanda
RF uzaktan kumanda (görüş hattı gerekmez)
CR2032 pil (ürünle birlikte gelir)
Güç
Bölgesel fişlerle birlikte AC Güç adaptörü
Güç kablosu (3 m)
Montaj
Güç dağıtıcı yuvası ve kablo yönetimi sağlayan
çevrilebilir duvar bağlantısı

Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans,
BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo ve USB kameraları
destekleyen video konferans, kayıt ve yayın
uygulamalarıyla uyumlu

BAĞLANABİLİRLİK

GARANTİ

İNDİRİLECEK YAZILIMLAR

C Tipi USB kablosu
MIPI Konnektör
Genişletme Yuvası

2 Yıl Sınırlı Donanım Garantisi

Gerekli yazılım: Hiçbiri
İsteğe Bağlı Kamera Ayarları Uygulaması gelişmiş
ayarlara erişim sağlar:
http://support.logitech.com/downloads

* Kullanılabilirlik için lütfen “Ek Yazılım” bölümüne bakın.
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Görüş Alanı diyagonal olarak hesaplanmıştır. Yatay ve
dikey ölçümler için lütfen www.logitech.com adresini
ziyaret edin.
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