
Logitech® RightSense™ zahrnuje pokročilé 
technologie a designové inovace, díky 
kterým je pořádání kvalitních konferencí 
snadné a automatické.

Technologie RightLight™ upřednostňuje 
obličeje před objekty pro přirozený vzhled 
odstínů pleti, RightSight™ automaticky 
zabírá účastníky bez ohledu na jejich 

vzdálenost od objektivu, a RightSound™ 
zlepšuje čistotu hlasu potlačením okolního 
šumu, automatickým vyrovnáním síly 
hlasů a zaměřením na aktivního řečníka. 

Tyto nové technologie a inovace jsou 
integrovány do zařízení Logitech pro 
obrazovou kooperaci, mimo jiné Logitech 
Rally, MeetUp, GROUP a BRIO, a umožňují 

přirozenější průběh videokonferencí, 
nahrávání a streamování s prakticky 
libovolnou aplikací nebo službou, která 
podporuje USB zařízení.

Díky RightSense se zařízení Logitech 
automaticky přizpůsobí různým 
místnostem a měnícím se podmínkám pro 
dokonale jednoduché používání.

Přehled technologií Logitech RightSense

ŘEŠENÍ SVĚTLA, OBRAZU  
A ZVUKU V JEDNOM.



Rally MeetUp GROUP BRIO

Technologie RightLight

Široký dynamický rozsah (WDR) – – –

Vysoký dynamický rozsah (HDR) – – –

Technologie RightSight – –

Technologie RightSound Není k dispozici

Pole mikrofonů s RightSound – – Není k dispozici

Antivibrační schránka – Není k dispozici

www.logitech.com/RightSense
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RIGHTLIGHT RIGHTSIGHT RIGHTSOUND

Technologie Logitech RightLight 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. 

Klíčové technologie
 • Kompenzace nedostatku osvětlení
 • Redukce obrazového šumu
 •  Optimalizace sytosti při nedostatku 

osvětlení

RightLight s HDR
 • Optimalizace světla a barev celého obrazu
 • Nejlepší pro jednoho účastníka

RightLight s WDR
 •  Optimalizace světla a barev zaměřená na 

člověka pro přirozené odstíny pleti
 •  Potlačuje protisvětlo a jas, aniž by došlo ke 

ztmavení celého obrazu
 •  Nejlepší pro více účastníků

Uvidíte každou osobu v místnosti – ideálně 
zabranou – díky Logitech RightSight, 
technologii ovládání kamery, která 
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. Díky technologii 
RightSight skrytě fungující na pozadí budou 
rozhovory a oční kontakt stejně snadné 
a přirozené, jako sedět společně v jedné 
místnosti.

Klíčové technologie
 • Detekce lidské postavy
 •  Automatický záběr účastníků při zahájení 

konference
 • Automatický záběr účastníků na vyžádání
 •  Automatická úprava záběru při změně 

účastníků během konference

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

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. Pokročilý 
algoritmus detekce hovoru navíc automaticky 
zesiluje hlasitost potichu mluvících osob, aby 
bylo rozumět každému.

Klíčové technologie
 •  Strojové učení rozpoznání hlasu a  

potlačení šumu
 • Potlačení akustické ozvěny
 • Automatická ekvalizace hlasu

Pole mikrofonů s RightSound
 •  Podporuje až 56 akustických paprsků  

(8 na každý stolní mikrofon Rally) pro 
zaměření na aktivního řečníka

 •  Obnovovací frekvence zaměření paprsku: 
8 ms (125x/sek)

Antivibrační schránka
 •  Tlumení přihlášené k patentování 

zabraňuje vzniku ozvěn a otřesů kamery,  
a to i při vysoké úrovni hlasitosti

SOFTWARE RIGHTSENSE A DOSTUPNOST*


