
Câmera Logitech Rally

 

Com design e imagem Ultra HD de alta qualidade, a 

Câmera Rally é topo de linha entre as câmeras de

vídeo da Logitech®. Equipada com ótica avançada e 

aprimoramentos inovadores, oferece desempenho, 

versatilidade e facilidade de implantação inigualáveis.

A Câmera Rally combina a ótica Logitech de classe 

mundial ao sensor 4k com funções mecânicas pan, tilt

e zoom e materiais de alta qualidade para qualquer 

UM NOVO OLHAR
PARA SUAS REUNIÕES.

ambiente. Além disso, ela captura todas as pessoas da 

sala com incrível clareza através do zoom HD de 15X 

com amplo campo de visão de 90° e qualidade de 

vídeo extremamente nítida.

Já o controle de câmera Logitech RightSight™ move e 

ajusta automaticamente a lente, enquadrando os 

participantes em salas de todos os tipos, enquanto a 

tecnologia Logitech RightLight™ otimiza a luz e 

enfatiza rostos e tons de pele para uma aparência 

natural, mesmo com pouca iluminação.

Além disso, as opções de montagem e cabeamento 

oferecem fácil instalação, integrando-se perfeita-

mente a qualquer infraestrutura de áudio já 

existente. 
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Sistemas operacionais 

Windows® 7, Windows® 8.1 ou Windows® 10;

Mac OS X® 10.10 ou superior; Chrome OS

 

Resoluções superiores a 1080p  
Windows® 8.1 ou superior; Mac OS 10.10 ou 

superior, porta USB 3.0 com cabo Tipo C. 

Software compatível

 

Firmware atualizável

 

Facilita a aplicação de recursos e aprimora-

mentos mais recentes.

Campo de visão de 90° com Pan (±90°) e 
Tilt (+50°/-90°) mecânicos

 

Oferece ampla visão (90°) para uma reunião 

sem distorções. Já o motor PTZ aprimorado 

e silencioso faz a transição de predefinição 

para operações suaves.

Lente de vidro premium com 
engenharia Logitech
Grande lente que coleta luz e oferece nitidez, 

cor, velocidade e resolução excepcionais. 

Foco automático
Onde quer que a câmera esteja apontada, 

pessoas e objetos estarão em foco de forma 

clara e automática.

Controle remoto por rádio frequência

 

Opere a Câmera Rally de qualquer lugar da 

sala sem a necessidade de apontar o 

controle diretamente para ela.

Defina até três locais predefinidos (1, 2 e 

início) para visualização na câmera e retorne 

a qualquer um deles pressionando um botão 

no controle remoto.

3 predefinições de câmera

 
 

Câmera de vídeo PTZ autônoma e topo de linha
Ideal para salas de reuniões, conferência, 

treinamento e salas de aula.

Qualidade 4K Ultra HD a 30 quadros
por segundo (FPS)

 A Câmera Rally oferece resoluções HD e Ultra 

HD com vídeo incrivelmente nítido e excelente 

reprodução de cores e precisão ótica.

Tecnologia Logitech RightSight™

 

Move e ajusta a lente automaticamente para 

enquadrar os participantes da reunião em 

qualquer formato de sala*. Desfrute da 

conveniência de mãos livres ou utilize o 

controle remoto: os participantes estarão 

sempre enquadrados na tela.

Tecnologia Logitech RightLight™

 

Seja em condições de pouca luz ou luz do 

sol/luz de fundo, a tecnologia RightLight™ 

com Wide Dynamic Range (WDR) garante o 

equilíbrio da luz e prioriza faces sobre 

objetos e superfícies para tons de pele mais 

naturais.

Conectividade USB plug-and-play 
Conecte-se facilmente a dispositivos PC, Mac® e 

Chrome™ sem necessidade de softwares adicionais.

  

Vasta compatibilidade
 Compatível com praticamente qualquer 

aplicativo de software de videoconferência.

Múltiplas opções de instalação 
Instale a Câmera Rally em uma mesa ou em 

uma parede através de hardware incluído. Um 

suporte VESA opcional está disponível para 

instalações acima ou abaixo do monitor.

Inclui um fio de tripé padrão para maior 

flexibilidade.

Montagem invertida
A Câmera Rally detecta quando é instalada de 

cabeça para baixo e corrige automaticamente a 

orientação e os controles.

Zoom HD de 15X 
Amplie ou reduza o zoom para visualizar pessoas, 

objetos, quadros brancos e outros detalhes de 

forma clara, mesmo nos cantos da sala.

Slot de segurança Kensington®
 

Proteção extra para câmera. O Slot de 

segurança acomoda bloqueio antirroubo.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

REQUISITOS DO SISTEMA

Garantia de hardware limitada de 2 anos

ESPECIFICAÇÕES

USB Type-C

Conector MIPI 

Slot de expansão

 

CONECTIVIDADE GARANTIA

Câmera Rally  

Altura x Largura x Profundidade:

7,19” x 5,88” x 5,88”

182,5 mm x 152 mm x 152 mm

 

Suporte de montagem da Câmera Rally 
Altura x Largura x Profundidade:

3,47” x 4,33” x 6,69”

88 mm x 110 mm x 170 mm

 

Câmera Rally Power Splitter/Carregador 

Cabo USB 3.0:  
7,2 pés (2,2 m)

Cabo adaptador de energia 
9,8 pés (3 m)

DIMENSÕES DO PRODUTO

Software necessário: nenhum 

O app de configurações opcionais da câmera dá 

acesso a opções avançadas:

http://support.logitech.com/downloads

 

 

DOWNLOAD DE SOFTWARE

Compatível com UVC/plug-and-play e pratica-

mente qualquer aplicativo de videoconferência 

baseado em nuvem

Certificado para o Skype® for Business e pronto 

para equipes

Compatível com Cisco®

Compatível com o Google® Hangouts Meet, 

Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, 

Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, 

gravação e transmissão que suportam câmeras

COMPATIBILIDADE

Câmera Rally

Controle remoto 

Cabo USB 3.0 Tipo C

Adaptador de energia com plugues regionais

Divisor de energia & case

Suporte para a câmera

Documentação do usuário

 

 

 

DENTRO DA CAIXA

Código do produto: 960-001226

UPC: 097855140234

Câmera
 O sistema Ultra HD suporta:

◦ 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e maioria das 

resoluções SD a 30 fps

◦ 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps

Suave transição motorizada entre Pan, 

Tilt e Zoom

Pan: ±90°

Tilt: +50°/-90°

Zoom: HD 15x

Campo de visão de 90º

Foco automático

3 predefinições de câmera

Slot de segurança Kensington®

Indicador em LED com/sem som para vídeos

Tripé com rosca padrão

 

 

 

Tecnologias RightSense™ 

Controle remoto 

Controle remoto por rádio frequência(linha de 

visão não necessária) Bateria CR2032 (incluída)

 

Power/Energia 
Adaptador de energia CA com plugs regionais. 

Cabo de alimentação (9,8 pés/3 m)

 

Suporte 
Suporte de parede para montagem invertida 

com gerenciamento de cabos

SOFTWARE ADICIONAL

Controle de câmera automático RightSight™ 
Ativado por download de software, com suporte 

inicial ao Windows® 10.

Consulte www.logitech.com/rallycamera para obter 

informações sobre disponibilidade e suporte do 

sistema operacional.

www.logitech.com/rallycamera * Por favor, veja “Software Adicional” para disponibilidade.

Altura x Largura x Profundidade:

0,84” x 3,19” x 2,38” 

21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

RightLight com Wide Dynamic Range (WDR)

RightSight com controle de câmera automático




