
Systém Logitech® Rally je vybaven 
obrazovým systémem s rozlišením Ultra-
HD, který se vyznačuje dokonale ostrým 
obrazem, mimořádnými barvami a 
výjimečnou optickou věrností při rozlišení 
až 4K. Modulární audiosystém přináší 
ostrý, jasný zvuk a bezkonkurenční čistotu 
hlasu při jednáních. 

Systém Rally je standardně vybaven 
jedním reproduktorem a jedním stolním 
mikrofonem pro střední a velké konferenční 
místnosti. Pro použití ve větších prostorách 
se 14 a více účastníky nabízí systém 
Rally Plus dva stolní mikrofony a dva 
reproduktory pro větší flexibilitu ihned po 
vybalení. 

Modulární audio komponenty systému 
Rally umožňují reproduktory a stolní 
mikrofony umístit kamkoli je třeba, a 
dosáhnout tak plného zvukového pokrytí 
vašeho konferenčního prostoru. Systém 
Rally podporuje celkem až sedm stolních 
mikrofonů, čímž vám pomáhá vytvořit 
ideální zvukovou konfiguraci pro váš 
prostor. 

Rally disponuje proaktivními technologiemi 
RightSense™, díky kterým je pořádání 
kvalitních konferencí snadné a 
automatické. Technologie RightSight™ 
automaticky zabírá účastníky bez 
ohledu na jejich vzdálenost od objektivu, 
RightLight™ upřednostňuje obličeje před 

Logitech Rally / Rally Plus

PRAKTIČTĚJŠÍ KONFERENCE 
AUTOMATICKY.

objekty pro přirozený vzhled odstínů pleti, 
a RightSound™ zlepšuje čistotu hlasu 
potlačením okolního šumu, automatickým 
vyrovnáním síly hlasů a zaměřením 
na aktivního řečníka. Technologie 
RightSense je kompatibilní prakticky se 
všemi videokonferenčními aplikacemi 
podporujícími USB zařízení, mimo jiné 
Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® 
Skype® for Business a Teams, a Zoom. 

Systém Rally, s elegantním designem a 
prvotřídním povrchovým zpracováním, 
promyšleným uspořádáním kabeláže a 
modulárním zvukem, krásně zapadne do 
místnosti libovolného druhu.



FUNKCE A VÝHODY

TECHNOLOGIE A DESIGNOVÉ INOVACE RIGHTSENSE

SCHÉMATA UMÍSTÈNÍ V MÍSTNOSTI

OBRAZ

Výjimečná kvalita obrazu 
Díky Ultra HD obrazovému systému se 
Rally vyznačuje dokonale ostrým obrazem, 
mimořádnými barvami a výjimečnou optickou 
věrností při rozlišení až 4K.

Adaptivní otáčení, naklápění a zoom
Motor PTZ s plynulým chodem reguluje 
rychlost otáčení a naklápění v kombinaci se 
zoomem. Výsledek: rychlejší pohyb kamery při 
oddalování záběru pro obratnější snímání a 
pomalejší pohyb kamery při přibližování záběru 
pro efektivnější ovládání.

Elegantní průmyslový design 
Prvotřídní kamera PTZ se vyznačuje 
elegantním povrchovým zpracováním v barvě 
matné černi a břidlicově šedou kovovou 
lištou, doplněnou vkusně navrženými audio 
komponenty a příslušenstvím, které vypadá 
skvěle v každé místnosti.

ZVUK

Pokročilý modulární zvuk 
Systém Rally poskytuje zvuk, který je přirozený, 
ostrý a zcela srozumitelný. Výjimečně 
citlivé stolní mikrofony zajistí, že každému 
účastníkovi jednání bude dobře rozumět, 
přičemž samostatné reproduktory zaplní i větší 
místnosti bohatým, realistickým zvukem. 

Zvuk z čela místnosti
Reproduktory Rally byly navrženy pro umístění 
v čele místnosti. Se stolními mikrofony na stole 
a reproduktory u obrazovky přichází hlas a 
obraz z přirozeného směru – nikdy zezadu – díky 
čemuž působí konverzace více přirozeně a 
realisticky.

Až 7 stolních mikrofonů
Pro použití ve velkých místnostech doplňte 
systém Rally o stolní mikrofony, čímž rozšíříte 
pokrytí zvuku a zajistíte pohodlný přístup 
k ovládání ztlumení. Každý stolní mikrofon 
zajistí pokrytí pro šest dalších účastníků – 
ideální pro dovybavení velkých konferenčních 
prostor a sálů.

PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ

Inteligentní vedení kabelů a sdílení obsahu
Využitím obrazového a stolního rozbočovače 
minimalizujete potřebu trasování kabelů napříč 
místností, přičemž součásti systému Rally a 
konferenční počítač zůstanou mimo zorné 
pole. 

Hlasitě a zřetelně
Integrované zesilovače v obrazovém 
rozbočovači Rally umožní napájení až dvou 
reproduktorů Rally, které zajistí bohatý zvuk i 
ve větších místnostech.

Doplňkové flexibilní řešení kabeláže stolních 
mikrofonů
Rozbočovač stolních mikrofonů Rally 
minimalizuje potřebu trasování kabeláže 
napříč stolem díky třem konektorům pro stolní 
mikrofony Rally nebo doplňující rozbočovače 
stolních mikrofonů, čímž účastníkům umožní 
jednotlivé mikrofony snadno posouvat nebo si 
ovládání ztlumení přemístit tak, aby bylo lépe 
na dosah.

Volitelná montážní sada
Přidejte montážní sadu Rally a zefektivněte 
instalaci jednotlivých součástí pomocí držáků 
na míru a upevňovacího materiálu. 

RightSight
Technologie ovládání kamery Logitech 
RightSight automaticky posouvá objektiv a 
reguluje přiblížení tak, aby byly vždy zabrány 
všechny osoby. RightSight detekuje lidské 
postavy, ne jen obličeje, čímž zajistí, že 
účastníci konference budou vždy v záběru a 
optimálně zachyceni na obrazovce. 

RightLight
Technologie Logitech RightLight se širokým 
dynamickým rozsahem (WDR) zajistí ten 
nejlepší možný obraz bez ohledu na světelné 
podmínky. RightLight™ potlačuje obrazový 
šum, optimalizuje vyvážení světla a vylepšuje 
sytost barev pro přirozený vzhled pleti všech 
odstínů.

RightSound
Logitech RightSound je sada technologií pro 
zpracování zvuku a designových inovací, které 
videokonferencím propůjčují špičkový zvuk 
pro firemní využití. Technologie RightSound, 
optimalizovaná pro lidský hlas, potlačuje 
nechtěné vibrace a ruchy a soustřeďuje se na 
aktivní reproduktor tak, aby přenášel každé 
slovo s pozoruhodnou čistotou.

Integrované technologie Logitech RightSense, které jsou součástí systému Rally, umožňují jeho efektivnější využívání. Technologie RightSight ideálně 
zabírá účastníky bez ohledu na jejich vzdálenost od objektivu. Technologie RightLight upřednostňuje obličeje před objekty pro přirozený vzhled 
odstínů pleti, a RightSound zlepšuje čistotu hlasu potlačením okolního šumu, automatickým vyrovnáním síly hlasů a zaměřením na aktivního řečníka 
pro zkvalitnění konferencí.

Rally Rally Plus Rally Plus

DOPLŇKOVÉ STOLNÍ MIKROFONY
1 VOLITELNÝ MIKROFON = 6 DALŠÍCH MÍST

AŽ 10 MÍST AŽ 16 MÍST AŽ 46 MÍST



PŘÍSLUŠENSTVÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

REPRODUKTOR RALLY
Systém Rally podporuje až 2 
reproduktory Rally pro větší místnosti

STOLNÍ MIKROFON RALLY
Systém Rally podporuje až 7 stolních 
mikrofonů Rally pro rozšíření pokrytí 
zvuku ve větších místnostech

VOLITELNÝ ROZBOČOVAČ 
STOLNÍCH MIKROFONŮ RALLY
Připojte 1 až 3 stolní mikrofony Rally 
nebo doplňkový rozbočovač stolních 
mikrofonů pro flexibilní propojení 
jediným kabelem

VOLITELNÁ MONTÁŽNÍ SADA 
RALLY
Montážní sada Rally s fixací kabelů 
a upevňovacími držáky pro kameru 
Rally, reproduktory Rally (x2), stolní 
rozbočovač a obrazový rozbočovač

KAMERA RALLY
Ultra HD obrazový systém podporuje rozlišení: 
  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a SD při 30 fps, 

1080p a 720p při 30 fps a 60 fps
Plynulé motorizované otáčení, naklápění a 
zoom
Otáčení: ±90°
Naklápění: +50°/-90°
15x HD zoom
90° diagonální zorné pole2

Adaptivní rychlost otáčení a naklápění až 70°/
sekunda (při přibližování se rychlost sníží pro 
snazší ovládání)
Automatická detekce obrácení pro správnou 
orientaci obrazu a ovládání kamery při 
upevnění vzhůru nohama
Funkce autofocus
3 předvolby kamery 
Bezpečnostní otvor Kensington®

Indikátor LED ztlumení / zrušení ztlumení zvuku
Standardní závit stativu
Objektiv se pro zajištění maximální ochrany 
soukromí v době nečinnosti uloží v poloze -90°

STOLNÍ MIKROFON RALLY
Dosah snímání: okruh 4,5 m (15 ft)
Čtyři mikrofony s osmi prvky formování 
paprsku
Tlačítko ztlumení s LED indikátorem stavu
Sdružený kabel: 2,95 m (9,6 ft)
Zapojení až 7 stolních mikrofonů Rally do 
řetězce
Doporučený počet účastníků: 
 Rally (jeden stolní mikrofon): 10 
 Rally Plus (dva stolní mikrofony): 16 
 Další účastníci na stolní mikrofon: 6 
  Doporučený počet účastníků pro systém 

Rally se 7 stolními mikrofony: 46

REPRODUKTOR RALLY
Vysoce výkonný 3" (76mm) měnič
Tlumicí systém přihlášený k patentování 
eliminuje otřesy kamery způsobené vibracemi a 
rušení zvuku
Kabel Mini XLR (2,95 m / 9,6 ft) slouží 
k připojení signálu i napájení obrazového 
rozbočovače Rally

STOLNÍ ROZBOČOVAČ RALLY
Připojení jedním kabelem (kat. 6A) 
k obrazovému rozbočovači Rally (5 m / 16,4 
ft), ethernetový kabel kat. 6A přiložen, 
kompatibilní se zákazníkem dodanými kabely o 
délce až 50 m / 164 ft
Detekce aktivního reproduktoru: analyzuje 
zvuk z až 7 stolních reproduktorů a 56 paprsků 
každých 8 ms
12kolíkový konektor pro stolní mikrofon Rally
HDMI typu A pro sdílení obsahu pomocí kabelu
HDMI typu A pro obrazovku
Vstup napájení
USB typu C (Ultra HD / 4K kompatibilní)
USB typu A (vyhrazeno pro budoucí funkce)
USB typu B (připojení k počítači v konferenční 
místnosti)
RJ45 (Ethernet)

OBRAZOVÝ ROZBOČOVAČ RALLY
HDMI typu A (x2) (připojení k obrazovce)
Vstup napájení
USB C (připojení ke kameře Rally)
USB typu B (připojení k počítači v konferenční 
místnosti)
RJ45 (připojení ke stolnímu rozbočovači)
Mini XLR (x2) (připojení k reproduktorům Rally)
Napájení pro jeden až dva reproduktory Rally

DÁLKOVÝ OVLADAČ
RF dálkový ovladač (přímá viditelnost není 
vyžadována)
Baterie CR2032 (součástí balení)

KABELY/NAPÁJENÍ
Mezi kamerou a obrazovým rozbočovačem 
2 m (6,5 ft) USB 3.1 typu C do USB typu C 3.1
Mezi počítačem v konferenční místnosti a 
obrazovým nebo stolním rozbočovačem 
2 m (6,5 ft) USB 3.1 typu A do USB typu B
Mezi obrazovým rozbočovačem a stolním 
rozbočovačem 5 m (16,4 ft), ethernetový kabel 
kat. 6A (kompatibilní se zákazníkem dodanými 
kabely o délce až 15 m / 50 ft)
Mezi obrazovým rozbočovačem a 
reproduktorem (x2) 2,95 m / 9,6 ft, mini 
XLR (kompatibilní se zákazníkem dodanými 
prodlužovacími kabely o délce až 3 m / 9,8 ft)
Mezi počítačem v konferenční místnosti a 
obrazovkou (x2)  
2 m (6,5 ft) HDMI A
Stolní mikrofon 
2,95 m (9,6 ft): Pevná kabelová 12kolíková 
přípojka 
Mezi elektrickou zásuvkou a zdrojem napájení 
(x2) 
1 m (3,2 ft)
Mezi zdrojem napájení a stolním/obrazovým 
rozbočovačem (x2) 
1,5 m (4,9 ft)

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE
RightLight s širokým dynamickým rozsahem 
(WDR)
Automatické ovládání kamery RightSight1

Pole mikrofonů s RightSound
Antivibrační reproduktory RightSound

KOMPATIBILITA A INTEGRACE
Připojení USB plug-and-play
Certifikováno pro Skype for Business a 
připraveno pro Teams
Certifikováno pro hardware Google Hangouts 
Meet
Certifikováno pro Zoom
Kompatibilní s Cisco
Kompatibilní s BlueJeans, BroadSoft®, 
GoToMeeting®, Vidyo™ a ostatními 
videokonferenčními, záznamovými a vysílacími 
aplikacemi, které podporují kamery USB



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

1   Funkce RightSight se aktivuje po stažení softwaru s prvotní 
podporou pro Windows® 10. Aktuální dostupnost viz stránka 
www.logitech.com/rightsight. 

2  Zorné pole se měří diagonálně. Informace ohledně vodorovných 
a svislých rozměrů naleznete na stránce www.logitech.com.

Chcete-li systém objednat, obraťte se 
na svého vybraného prodejce nebo ob-
jednejte online: 
www.logitech.com/rally
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Rally
Číslo dílu: 960-001218 (EU / Rusko)
EAN kód: 5099206079519

Číslo dílu: 960-001237 (UK / UAE)
EAN kód: 5099206082601

Číslo dílu: 960-001239 (CH)
EAN kód: 5099206083011

Číslo dílu: 960-001240 (SA)
EAN kód: 5099206083004

Rally Plus
Číslo dílu: 960-001224 (EU / Rusko)
EAN kód: 5099206079526

Číslo dílu: 960-001242 (UK / UAE)
EAN kód: 5099206083349

Reproduktor Rally 
Číslo dílu: 960-001230
EAN kód: 97855142962

Stolní mikrofon Rally 
Číslo dílu: 989-000430
EAN kód: 97855142952

Rozbočovač stolních mikrofonů Rally 
Číslo dílu: 939-001647
EAN kód: 97855143143

Montážní sada Rally
Číslo dílu: 939-001644
EAN kód: 97855142979

Software Logitech Camera Settings

Dvouletá omezená záruka na hardware

Kamera Rally

Reproduktor: 1 (Rally) nebo 2 (Rally Plus)

Stolní mikrofon: 1 (Rally) nebo 2 (Rally Plus)

Stolní rozbočovač

Obrazový rozbočovač

2x zdroje napájení

Kabel USB C do C

Kabel USB A do B

Kat. 6A

2x kabel HDMI A do A

Dokumentace

Kamera Rally
7,19" x 5,98" x 5,98" 
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

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

Stolní mikrofon Rally
0,83" x 4,01" x 4,01"
21 mm x 102 mm x 102 mm

Stolní rozbočovač Rally
1,57" x 6,93" x 5,43"
40 mm x 176 mm x 138 mm

Obrazový rozbočovač Rally
1,57" x 8,11" x 7,05"
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rozbočovač stolních mikrofonů Rally
0,63" x 4,01" x 4,01"
16 mm x 102 mm x 102 mm

SPECIFIKACE PRODUKTU SOFTWARE KE STAŽENÍ

ZÁRUKA

Kompatibilní s UVC/plug-and-play
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 nebo novější
Chrome OS™

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

OBSAH BALENÍ

ROZMĚRY PRODUKTU


