
Logitech®Rally levert haarscherpe 
video, uitstekende kleuren en een 
uitzonderlijke optische nauwkeurigheid 
bij resoluties tot 4K, dankzij het Ultra 
HD-beeldvormingssysteem. Het modulaire 
audiosysteem zorgt voor heldere, duidelijke 
audio en ongeëvenaarde spraakhelderheid. 

Rally wordt standaard geleverd met 
één luidspreker en één mic pod voor 
middelgrote en grote vergaderruimtes. 
Voor grotere ruimtes met 14 deelnemers 
of meer biedt Rally Plus twee mic pods en 
twee luidsprekers voor meer veelzijdigheid, 
direct uit de doos. 

Dankzij de modulaire audiocomponenten 
van Rally kunnen de luidsprekers en 
mic pods overal worden geplaatst waar 
ze nodig zijn, waardoor een volledige 
audiodekking in uw vergaderruimte 
wordt bereikt. Rally ondersteunt in totaal 
maximaal zeven mic pods, waarmee je de 
perfecte audioconfiguratie voor je ruimte 
kunt creëren. 

Logitech RightSense™ bevat proactieve 
technologieën die betere vergaderingen 
eenvoudig en automatisch maken. 
RightSight™ houdt deelnemers centraal 
in beeld, onafhankelijk van hun afstand 
tot de lens, RightLight geeft gezichten 

Logitech Rally / Rally Plus

AUTOMATISCH SLIMMER 
VERGADEREN.

voorrang boven de omgeving zodat 
natuurlijk ogende huidtinten weergegeven 
worden, RightSound verbetert de vocale 
helderheid door achtergrondruis te 
onderdrukken, stemmen automatisch 
te nivelleren en de nadruk te leggen op 
actieve sprekers. RightSense is compatibel 
met de meeste videoconferentieapps die 
werken met USB-apparaten, waaronder 
Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® 
Skype ® voor bedrijven en teams, en Zoom. 

De Rally is elegant ontworpen met 
eersteklas afwerkingen, een doordacht 
kabelbeheer en modulaire audio, en past 
perfect in elk kamerontwerp.



KENMERKEN EN VOORDELEN

RECHTSENSE TECHNOLOGIEËN EN ONTWERPINNOVATIES

TABELLEN KAMEROPSTELLINGEN

VIDEO

Uitzonderlijke videokwaliteit 
Door middel van een Ultra HD-
beeldvormingssysteem levert Rally haarscherpe 
video, uitstekende kleuren en een uitzonderlijke 
optische nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K.

Verstelbaar pannen, kantelen en zoomen
De soepele PTZ-motor past de pan- en 
kantelsnelheid aan de zoomfactor aan. Het 
resultaat: Een snellere camerabeweging bij 
het uitzoomen voor een snelle framing, en een 
langzamere camerabeweging bij het inzoomen 
voor meer controle.

Strak industrieel ontwerp 
De premium PTZ-camera is elegant afgewerkt 
in matzwart met een leisteengrijze metalen 
afwerking, aangevuld met slank vormgegeven 
audiocomponenten en accessoires die er in 
elke kamer geweldig uitzien.

AUDIO

Geavanceerde modulaire audio 
Rally levert geluid dat natuurlijk, helder en zeer 
verstaanbaar is. Prachtige geluidsgevoelige 
Mic Pods zorgen ervoor dat iedereen in de 
vergadering duidelijk te horen is, terwijl 
onafhankelijk werkende speakers grotere 
ruimtes vullen met een rijk, levensecht geluid. 

Audio vanuit de voorzijde van de kamer
Rally-luidsprekers zijn ontworpen voor 
plaatsing aan de voorzijde van de kamer. 
Met mic pods op de tafel en luidsprekers 
rond het display komen stemmen en video 
uit dezelfde richting, en nooit van achteren, 
zodat gesprekken natuurlijker en levensechter 
aanvoelen.

Tot 7 Mic Pods
Voeg voor grotere vergaderruimten Rally 
Mic Pods toe om de audiodekking uit te 
breiden en gemakkelijke toegang te bieden 
tot de dempknop. Elke pod biedt dekking 
voor zes extra deelnemers, wat ideaal is voor 
het uitrusten van grote vergaderruimtes en 
bestuurskamers.

VERBINDING EN GEBRUIK

Slimme bekabeling en het delen van inhoud
Met een Display Hub en Table Hub om kabels 
netjes en georganiseerd te houden, blijven 
Rally-componenten en de vergadercomputer 
veilig uit het zicht. 

Luid en duidelijk
De ingebouwde versterkers in de Rally Display 
Hub kunnen elektriciteit leveren aan maximaal 
twee luidsprekers en zorgen voor een rijk 
geluid, zelfs in grotere kamers.

Optionele flexibele Mic Pod bekabeling
Rally Mic Pod Hub maakt het eenvoudig 
om bekabeling over tafels te minimaliseren 
met drie connectoren voor Rally Mic Pods of 
extra Mic Pod Hubs, waardoor deelnemers 
individuele pods kunnen verplaatsen of de 
dempknop binnen handbereik kunnen zetten.

Optionele montagekit
Voeg de Rally-montagekit toe om de installatie 
van elk onderdeel te stroomlijnen met 
aangepaste beugels en bevestigingshardware. 

RightSight
De camerabedieningstechnologie van 
RightSight™ beweegt de lens automatisch 
en past de zoomfunctie aan zodat niemand 
buiten beeld raakt. RightSight detecteert 
menselijke figuren, niet alleen gezichten, 
om ervoor te zorgen dat deelnemers aan de 
vergadering in het zicht blijven en optimaal op 
het scherm worden ingekaderd. 

RightLight
Logitech RightLight met Wide Dynamic Range 
(WDR) helpt iedereen er op hun best uit te 
zien, ongeacht de lichtomstandigheden. 
RightLight vermindert videoruis, optimaliseert 
de lichtbalans en stelt kleur en verzadiging af 
voor natuurlijke resultaten bij alle huidtinten.

RightSound
Logitech RightSound™ is een reeks 
audioverwerkingstechnologieën en 
ontwerpinnovaties die geluid van 
ondernemingsklasse leveren aan 
videovergaderingen. RightSound is 
geoptimaliseerd voor de menselijke stem, 
vermindert ongewenste geluiden en focust 
op de actieve spreker om elk woord met 
indrukwekkende helderheid over te brengen.

Logitech RightSense bestaat uit een reeks technologieën die in de Rally zijn ingebouwd en die zorgen voor een geautomatiseerde, betere 
gebruikerservaring. RightSight breng deelnemers perfect in beeld, ongeacht hoe ver ze zich van de lens af bevinden. RightLight geeft gezichten 
voorrang boven de omgeving om natuurlijk ogende huidtinten weer te geven, terwijl RightSound de vocale helderheid verbetert door achtergrondruis 
te onderdrukken, stemmen automatisch te nivelleren en de nadruk te leggen op actieve luidsprekers om betere vergaderingen te ondersteunen.

Rally Rally Plus Rally Plus

OPTIONELE MICROFOONPOD
1 OPTIONELE MICROFOON = 6 EXTRA ZITPLAATSEN

TOT 10 ZITPLAATSEN TOT 16 ZITPLAATSEN TOT 46 ZITPLAATSEN



ACCESSOIRES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RALLY-SPEAKER

Rally ondersteunt maximaal 2 Rally-
luidsprekers voor grotere ruimtes

RALLY MIC POD 

Rally ondersteunt maximaal 7 
Rally Mic Pods voor een betere 
audiodekking in grotere ruimtes

OPTIONELE RALLY MIC POD HUB

Verbind 1 tot 3 Rally Mic Pods of 
extra Mic Pod Hubs voor flexibele 
enkeldraadse bekabeling

OPTIONELE RALLY-MONTAGEKIT

Rally-montagekit met kabelhouders 
en bevestigingsbeugels voor de Rally-
camera, Rally-luidsprekers (x2), Table 
Hub, en Display Hub

RALLY-CAMERA

Ultra HD-beeldvormingssysteem ondersteunt: 
  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, en SD op 

30fps 1080p, 720p op 30 fps en 60 fps

Vloeiend, gemotoriseerd pannen, kantelen en 
zoomen

Pannen: ±90°

Kantelen: +50° / -90°

15x zoom in HD

Diagonaal gezichtsveld van 90°2

Adaptieve pan- en kantelsnelheid tot 70° per 
seconde 
(vertraagt wanneer ingezoomd voor 
eenvoudigere bediening)

Automatische inversiedetectie om 
beeldoriëntatie en camerabediening te 
corrigeren wanneer camera ondersteboven 
wordt gemonteerd

Autofocus

3 cameravoorinstellingen 

Kensington®-beveiligingssleuf

Led-indicator voor in-/uitschakelen van video

Standaardbevestiging voor statief

Lens gaat bij -90° in slaapmodus voor 
gegarandeerde privacy

RALLY MIC POD

Bereik: 4,5 m / 15 ft diameter

Vier microfoons met acht bundelvormende 
elementen

Dempknop met LED-statusindicator

Vaste kabel: 2,95 m (9,6 ft)

Daisy chain met tot 7 Rally Mic Pods

Aanbevolen aantal deelnemers: 
 Rally (één Mic Pod): 10 
 Rally Plus (twee Mic Pods): 16 
 Extra deelnemers per Mic Pod: 6 
  Aanbevolen aantal deelnemers voor Rally 

met 7 Mic Pods: 46

RALLY-SPEAKER

Krachtige driver van 76 mm (3 inch)

Ophangsysteem, waarop patent is 
aangevraagd, elimineert cameratrilling door 
vibraties en audio-interferentie

Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft) wordt 
aangesloten op het Rally Display Hub voor 
zowel signaal als vermogen

RALLY TABLE HUB

Enkele CAT6A kabelverbinding met 
Rally Display Hub (5 m (16,4 ft) CAT6A 
Ethernetkabel meegeleverd, ondersteunt door 
de klant geleverde kabels tot 50 m (164 ft))

Actieve luidsprekerdetectie: analyseert iedere  
8 ms audio van  tot 7 Mic Pods en 56 bundels

12-pin verbinding voor Rally Mic Pod

HDMI Type A voor het delen van bedrade 
inhoud

HDMI type A voor het display

Benodigd vermogen

USB Type C (geschikt voor Ultra HD / 4K)

USB type A (gereserveerd voor toekomstige 
mogelijkheden)

USB type B (maakt verbinding met de 
computer van de vergaderruimte)

RJ45 (Ethernet)

RALLY DISPLAY HUB

HDMI type A (x2) (maakt verbinding met 
displays)

Benodigd vermogen

USB C (maakt verbinding met Rally-camera)

USB type B (maakt verbinding met de 
computer van de vergaderruimte)

RJ45 (maakt verbinding met Table Hub)

Mini XLR (x2) (maakt verbinding met Rally 
Speakers)

Voorziet een of twee Rally-luidsprekers van 
stroom

AFSTANDSBEDIENING

RF-afstandsbediening (geen gezichtslijn nodig)

CR2032-batterijen (inbegrepen)

KABELS / STROOM

Camera tot Display Hub 
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type C tot USB Type C 3.1

Computer vergaderruimte naar Display of 
Table Hub 
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type A tot USB Type B

Display Hub tot Table Hub 
5 m (16,4 ft) CAT6A Ethernet kabel 
(ondersteunt door de klant geleverde kabels 
tot 15 m (50 ft))

Display Hub tot luidspreker(x2) 
2,95 m (9,6 ft) Mini XLR (ondersteunt door de 
klant geleverde kabels tot 3 m (9,8 ft))

Computer vergaderruimte naar displays (x2) 
2 m (6,5 ft) HDMI A

Mic Pod 
2,95 m (9,6 ft): Ontworpen met een 12-pin 
connector 

Stopcontacten naar stroomvoorzieningen (x2) 
1 m (3,2 ft)

Stroomvoorzieningen naar Table Hub / Display 
Hub (x2) 
1,5 m (4,9 ft)

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

RightLight met Wide Dynamic Range (WDR)

RightSight automatische camerabediening1

RightSound-microfoonmatrix

RightSound antivibratiespeakers

COMPATIBILITEIT EN INTEGRATIES

Plug-and-play USB-verbinding

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en 
klaar voor teams

Gecertificeerd voor Google Hangouts Meet 
Hardware

Zoom gecertificeerd

Compatibel met Cisco

Compatibel met BlueJeans, BroadSoft®, 
GoToMeeting®, Vidyo™ en andere toepassingen 
voor videovergadering, opname en uitzending 
die USB-camera's ondersteunen
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1  RightSight wordt ingeschakeld door een softwaredownload die 
Windows® 10ondersteunt. Zie www.logitech.com/rightsight 
voor beschikbaarheid. 

2  Gezichtsveld wordt diagonaal gemeten. Ga naar  
www.logitech.com voor horizontale en verticale metingen.

Je kunt online bestellen of via uw  
gewenste wederverkoper: 
www.logitech.com/rally
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Rally
Onderdeelnummer: 960-001218 (EU / Rusland)
EAN-code: 5099206079519

Onderdeelnummer: 960-001237 (VK / VAE)
EAN-code: 5099206082601

Onderdeelnummer: 960-001239 (CH)
EAN-code: 5099206083011

Onderdeelnummer: 960-001240 (ZA)
EAN-code: 5099206083004

Rally Plus
Onderdeelnummer: 960-001224 (EU / Rusland)
EAN-code: 5099206079526

Onderdeelnummer: 960-001242 (VK / VAE)
EAN-code: 5099206083349

Rally-speaker 
Onderdeelnummer: 960-001230
EAN-code: 97855142962

Rally Mic Pod  
Onderdeelnummer: 989-000430
EAN-code: 97855142952

Rally Mic Pod Hub 
Onderdeelnummer: 939-001647
EAN-code: 97855143143

Rally-montagekit
Onderdeelnummer: 939-001644
EAN-code: 97855142979

Logitech software voor Camera-instellingen

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Rally-camera

Speaker: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)

Mic Pod: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)

Table Hub

Display Hub

2 x voedingskabels

USB A tot B kabel

USB A tot B kabel

CAT6A

2 x HDMI A tot A kabel

Documentatie

Rally-camera
7,19" x 5,98" x 5,98" 
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally-speaker
4,05" x 17,67" x 3,15"
103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod 
0,83" x 4,01" x 4,01"
21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally Table Hub
1,57" x 6,93" x 5,43"
40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally Display Hub
1,57" x 8,11" x 7,05"
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub
0,63" x 4,01" x 4,01"
16 mm x 102 mm x 102 mm

PRODUCTSPECIFICATIES SOFTWAREDOWNLOADS

GARANTIE

UVC/plug-and-play-compatibel
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 of later
Chrome OS™

SYSTEEMVEREISTEN

INHOUD VAN DE DOOS

PRODUCTAFMETINGEN


