
Kehittyneen optiikan ja uusien 
teknisten parannusten ansiosta Rally-
kamera tarjoaa vertaansa vailla 
olevan suorituskyvyn, poikkeuksellisen 
monipuolisuuden ja helpon käyttöönoton.

Rally-kamera yhdistää maailmanluokan 
Logitech-optiikan ja 4K-kennon lähes 
äänettömiin mekaanisiin panorointi-, 
kallistus- ja zoomaustoimintoihin ja 
korkealuokkaisiin materiaaleihin, jotka 
sopivat kaikkiin tilanteisiin. Huipputerävä 
15-kertainen teräväpiirtozoomaus, 

90 asteen kuva-ala ja ilmiömäisen 
laadukas videokuva takaavat sen, että 
Rally-kamera näyttää kaikki osallistujat 
hämmästyttävän tarkasti.

Logitech RightSight™ -kameranohjaus 
kääntää kameraa ja säätää zoomausta 
niin, että kokoukseen osallistujat 
rajataan kuvaan kaikenkokoisissa ja 
-muotoisissa kokoushuoneissa. Logitech 
RightLight™ -tekniikka puolestaan 
optimoi valotasapainon, mikä korostaa 
kasvoja ja tuottaa luonnolliset ihon sävyt 

myös hämärissä tai taustavalaistuissa 
tilanteissa.

Rally-kameralla on monipuoliset kiinnitys- 
ja kaapelointivaihtoehdot, joten se on 
helppo asentaa ja integroida toimimaan 
olemassa olevien äänijärjestelmien 
kanssa. Lisäksi USB-plug-and-play takaa 
yhteensopivuuden jokaisen johtavan 
videoneuvotteluohjelmiston kanssa ilman 
tarvetta asentaa lisäohjelmistoja.

Logitech Rally -kamera

NÄE PAREMMIN.
NEUVOTTELE PAREMMIN.
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* Lisäohjelmistot-kohdasta saat tietoa saatavuudesta.

www.logitech.com/rallycamera

Päivitetty tammikuussa 2019

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne

1  Kuva-ala mitataan lävistäjän suuntaisesti. Vaaka- ja 
pystymitat on ilmoitettu osoitteessa www.logitech.com.

LADATTAVAT OHJELMISTOT

Tarvittava ohjelmisto: Ei mitään
Valinnainen kameran asetussovellus tarjoaa 
lisävaihtoehtoja:
http://support.logitech.com/downloads

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Rally-kamera
Kaukosäädin
USB 3.0 Type C -johto
Verkkolaite ja alueelliset pistokkeet
Virtajohdon sovitin ja kotelo
Kameran kiinnitin ja kiinnitystarvikkeet
Dokumentaatio

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

TEKNISET TIEDOT

EMEA-osanro: 960-001227
EAN-koodi: 5099206079533

Kamera
Ultra HD -kuvansiirtojärjestelmä tukee seuraavia 
resoluutioita:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p ja suurin osa SD-

resoluutioista nopeudella 30 kuvaa sekunnissa
    1080p, 720p, 30 ja 60 kuvaa sekunnissa
Tasainen moottoroitu panorointi, kallistus ja zoomaus
Panorointi: +50/±90 astetta
Kallistus: +50/–90 astetta
15-kertainen teräväpiirtozoomaus
90 asteen diagonaalinen kuva-ala1

Automaattinen tarkennus
Kolme kameran esimääritystä
Kensington-lukon paikka
Videon mykistyksen ja mykistyksen poiston LED-
merkkivalo
Kolmijalan vakiokiinnitys

RightSense™-tekniikat
RightLight ja Wide Dynamic Range (WDR)
Automaattinen RightSight-kameranohjaus

Kaukosäädin
Radiotaajuuskaukosäädin (ei tarvitse näköyhteyttä)
CR2032-paristo (sisältyy)

Virta
Verkkolaite ja alueelliset pistokkeet
Virtajohto (3 metriä )

Kiinnitys
Käännettävä seinäkiinnitin, jossa mukana virtajohdon 
sovitin ja johtojen hallinta

YHTEENSOPIVUUS

UVC/plug-and-play-yhteensopiva käytännössä 
kaikkien pilvipohjaisten videoneuvottelusovellusten 
kanssa

Skype® for Business -sertifi oitu ja valmis Microsoft 
Teams -käyttöön

Cisco®-yhteensopiva

– Yhteensopiva Google® Hangouts Meetin, Zoomin, 
BlueJeansin, BroadSoftin, GoToMeeting™:n, Vidyon 
ja muiden USB-kameroita tukevien videokokous-, 
-tallennus- ja -lähetyssovellusten kanssa

LIITÄNNÄT

USB Type-C
MIPI-liitin
Laajennuspaikka

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Käyttöjärjestelmät
Windows® 7, Windows 8.1 tai Windows 10
Mac OS X® 10.10 tai uudempi
Chrome-käyttöjärjestelmä

Yli 1080p:n resoluutiot
Windows 8.1 tai uudempi, macOS 10.10 tai uudempi
USB 3.0 -portti ja Type C -johto
Yhteensopiva ohjelmisto

LISÄOHJELMISTO

*Automaattinen RightSight-kameranohjaus
Tulossa saataville: RightSight tulee 
ladattavaksi, ja se tukee aluksi Windows 10 
-käyttöjärjestelmää.

Osoitteesta www.logitech.com/rallycamera
saat lisätietoja saatavuudesta ja 
käyttöjärjestelmätuesta.

TUOTTEEN MITAT

Rally-kamera
Korkeus×leveys×syvyys:
182,5×152×152 mm

Rally-kameran kiinnitin
Korkeus×leveys×syvyys:
88×110×170 mm

Rally-kameran virtajohdon sovitin
Korkeus×leveys×syvyys:
21,4×81×60,5 mm

USB 3.0 -johto
2,2 m

Verkkolaitteen johto
3 m

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Huippuluokan erillinen PTZ-videokamera
Ideaali ratkaisu videoyhteistyöhön kaikenkokoisissa 
kokoustiloissa, neuvotteluhuoneista harjoittelutiloihin, 
kokoushuoneisiin ja luentosaleihin.

Jopa 4K-ultrateräväpiirtovideolaatu 30 kuvan 
sekuntinopeudella
Rally-kamera tarjoaa teräväpiirto- ja 
ultrateräväpiirtoresoluutioista videokuvaa, jonka 
värintoisto on erinomaista ja optinen tarkkuus 
uskomatonta.

Logitech RightSight™ -kameranohjaus
Kääntää kameraa ja säätää zoomausta niin, 
että kokoukseen osallistujat rajataan kuvaan 
kaikenkokoisissa ja -muotoisissa kokoushuoneissa.* 
Voit nauttia automaattisen ohjauksen mukavuudesta 
tai ohjata kameraa manuaalisesti. Osallistujat 
näkyvät aina optimaalisesti näytöllä.

Logitech RightLight™ -tekniikka
Olipa kokoustila hämärä, aurinkoisen kirkas tai 
taustavalaistu, RightLight-tekniikka ja Wide 
Dynamic Range (WDR) optimoivat valotasapainon 
ja kohdistavat kuvan kasvoihin esineiden ja pintojen 
sijaan, mikä saa kaikki ihonvärit näyttämään 
luonnollisilta.

Päivitettävä laiteohjelmisto
Laiteohjelmistotyökalut tekevät viimeisimpien 
ominaisuuksien ja parannusten käyttöönoton 
helpoksi.

90 asteen diagonaalinen kuva-ala1 sekä 
panorointi ja kallistus
Laaja 90 asteen diagonaalinen kuva-ala1 tuottaa 
kattavan ja häiriöttömän kokousnäkymän. 
Parannettu lähes äänetön PTZ-moottori vaihtaa 
sujuvasti esiasetuksesta toiseen.

Logitechin valmistama huippuluokan 
lasiobjektiivi
Suuri valoa keräävä objektiivi täyttää kovimmatkin 
optiset vaatimukset ja tuottaa poikkeuksellisen 
terävän kuvan, värin, nopeuden ja resoluution.

Automaattinen tarkennus
Automaattinen tarkennus varmistaa, että ihmiset 
ja esineet näkyvät selkeästi, osoitti kamera minne 
tahansa.

Radiotaajuuskaukosäädin
Voit käyttää Rally-kameraa kaikkialta huoneessa, eikä 
kaukosäädintä tarvitse osoittaa suoraan kameraan.

Kolme kameran esimääritystä
Voit määritellä kolme esimääritettyä 
kameranäkymän asemaa (esiasetukset 1 ja 2 sekä 
koti) ja palata haluamaasi esimääritykseen yhdellä 
kaukosäätimen painalluksella.

Plug-and-play-USB-liitäntä
Helppo yhdistää PC-, Mac®- ja Chrome™-laitteisiin. 
Erityistä ohjelmistoa ei tarvita.

Yhteensopiva useimpien 
videoneuvottelusovellusten kanssa
Yhteensopiva käytännössä minkä tahansa uuden 
tai käytössäsi jo olevan videoneuvottelusovelluksen 
kanssa.

Monipuoliset asennusvaihtoehdot
Aseta Rally-kamera pöydälle tai kiinnitä se seinälle 
mukana toimitettavin välinein. Lisävarusteena 
saatavilla on myös VESA-kiinnitin, jolla kameran voi 
asentaa näytön ylä- tai alapuolelle. Rally-kamerassa 
on tavalliseen kolmijalkaan sopiva kiinnitysosa, joten 
mahdollisuudet laajenevat entisestään.

Ylösalaisin asentaminen
Rally-kamera huomaa, jos se on asennettu ylösalaisin, 
jolloin se korjaa kuvan suunnan ja kameran ohjaimet 
automaattisesti.

15-kertainen häviötön teräväpiirtozoomi
Tarkastele kuvassa näkyviä ihmisiä, esineitä, 
valkotaulun sisältöä tai muita yksityiskohtia 
zoomaamalla aivan lähelle tai kauemmas, jopa 
kokoushuoneen perälle.

Kensington®-lukon paikka
Lukon paikka mahdollistaa kameran kiinnittämisen 
varkaudenestolukolla.

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-
tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla 
rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti 
muiden omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa 
mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. 
Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden 
ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman 
erillistä ilmoitusta.
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