SEE BETTER.
MEET BETTER.

Logitech Rally Camera
Dengan desain industrial premium dan sistem
pencitraan Ultra-HD, Rally Camera merupakan
kamera video mandiri terbaik dari Logitech®.
Dilengkapi dengan optik tingkat lanjut dan
peningkatan teknologi terbaru, Rally Camera
menghadirkan kinerja tanpa tanding, fleksibilitas luar
biasa, dan penggunaan yang sederhana.
Rally Camera memadukan optik Logitech kelas dunia
dan sensor 4K dengan fungsi pan (geser), tilt (miring),
dan zoom mekanik hening dan bahan terbaik
yang cocok untuk setiap lingkungan profesional.

Dengan zoom 15X HD yang sangat tajam, bidang
pandang 90° yang sangat luas, dan kualitas video
yang benar-benar menakjubkan, Rally Camera dapat
menangkap setiap orang di dalam ruangan dengan
sangat jelas.
Kontrol kamera Logitech RightSight * secara otomatis
akan bergerak dan menyesuaikan lensa agar dapat
menangkap semua peserta yang hadir dalam aneka
bentuk dan ukuran ruangan, sementara teknologi
Logitech RightLight™ mengoptimalkan keseimbangan
cahaya untuk menegaskan wajah dan menghadirkan
™

warna kulit yang terlihat alami, bahkan dalam
cahaya remang-remang atau cahaya backlit
sekali pun.
Rally Camera menawarkan opsi mounting dan
pengaturan kabel yang fleksibel untuk pemasangan
yang sederhana dan terintegrasi secara mulus
dengan infrastuktur audio yang ada. Plus, USB plugand-play menjamin kompatibilitas dengan setiap
platform software konferensi video terkemuka tanpa
memerlukan software tambahan.

FITUR & MANFAAT
Kamera video PTZ mandiri terbaik
Ideal untuk kolaborasi video profesional dalam aneka
ukuran ruang pertemuan, dari ruang konferensi
hingga fasilitas pelatihan, dan ruang ceramah.
Kualitas video hingga 4K Ultra-HD pada 30 frame
per detik
Rally Camera menghadirkan resolusi HD dan Ultra
HD dengan video yang sangat tajam, reproduksi
warna yang luar biasa, dan keakuratan optik yang
menakjubkan.
Kontrol kamera Logitech RightSightTM
Secara otomatis akan bergerak dan menyesuaikan
lensa agar dapat menangkap semua peserta yang
hadir dalam aneka bentuk dan ukuran ruangan*.
Nikmati kenyamanan hands-free atau kontrol secara
manual: para peserta akan selalu terlihat dalam layar
dan ditampilkan secara optimal.
Teknologi Logitech RightLightTM
Bagaimana pun situasinya, entah dalam kondisi
cahaya remang-remang atau cahaya matahari/
cahaya latar yang benderang, teknologi RightLight
dengan fitur Wide Dynamic Range (WDR)
mengoptimalkan keseimbangan cahaya dan
memprioritaskan wajah di atas benda dan permukaan
untuk menghadirkan warna kulit yang terlihat alami.

PERSYARATAN SISTEM

Firmware yang dapat ditingkatkan
Alat firmware memudahkan Anda untuk menerapkan
fitur dan peningkatan terbaru.
Bidang pandang 90° dengan fitur pan (geser)
(± 90°) dan tilt (miring) (+50°/-90°) mekanik
Bidang pandang 90° yang luas menghadirkan ruang
meeting yang lebar dan bebas distorsi. Motor PTZ
hening yang telah ditingkatkan ini memudahkan
peralihan dari satu preset ke preset lainnya.
Lensa kaca premium diproduksi Logitech
Lensa light-gathering besar dipadukan dengan
standar optik terbaik akan menyediakan ketajaman,
warna, kecepatan, dan resolusi yang luar biasa.
Autofokus
Secara otomatis memastikan semua orang dan
benda akan selalu terlihat jelas ke mana pun kamera
diarahkan.
Remote control RF
Mengoperasikan Rally Camera dari mana pun di
dalam ruangan, Anda tidak perlu mengarahkan
remote ke kamera.
3 preset kamera
Terapkan hingga tiga lokasi preset (preset 1, 2, dan
Home) untuk tampilan kamera dan Anda dapat
kembali ke salah satu preset hanya dengan menekan
sebuah tombol pada remote control.

DIMENSI PRODUK

Sistem Operasi
Windows® 7, Windows 8.1, atau Windows 10
Mac OS X® 10.10 atau versi terbaru
Chrome OS

Rally Camera
Tinggi x Lebar x Tebal:
7,19” x 5,88” x 5,88”
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Resolusi lebih tinggi dari 1080p
Windows 8.1 atau versi terbaru atau Mac OS 10.10 atau
versi terbaru
Port USB 3.0 dan kabel Tipe C
Software yang kompatibel

Rally Camera Mounting Bracket
Tinggi x Lebar x Tebal:
3,47” x 4,33” x 6,69”
88 mm x 110 mm x 170 mm

SOFTWARE TAMBAHAN
*Kontrol kamera otomatis RightSight
Ketersediaan di Masa Depan: RightSight akan
diaktifkan oleh unduhan software dengan dukungan
awal untuk Windows 10.
Kunjungi www.logitech.com/rallycamera untuk
informasi tentang ketersediaan dan dukungan OS.

ISI KEMASAN
Rally Camera
Remote control
Kabel USB 3.0 Tipe-C
Adaptor daya dengan plug regional
Power splitter & tas
Camera mount dengan hardware mounting
Dokumentasi

KONEKTIVITAS
USB Tipe-C
Konektor MIPI
Slot Perluasan

Rally Camera Power Splitter
Tinggi x Lebar x Tebal:
0,84” x 3,19” x 2,38”
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm
Kabel USB 3.0
7,2 kaki (2,2 m)
Kabel Adaptor Daya
9,8 kaki (3 m)

KOMPATIBILITAS
UVC/plug-and-play kompatibel dengan hampir setiap
aplikasi konferensi video berbasis cloud
Disertifikasi untuk Skype® for Business dan siap untuk
Teams
Kompatibel dengan Cisco®
Kompatibel dengan Google® Hangouts Meet, Zoom,
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeetingTM, Vidyo, dan
aplikasi konferensi video, rekaman, dan penyiaran
lainnya yang mendukung kamera USB

GARANSI
Garansi Hardware Terbatas 2 Tahun

Konektivitas USB plug-and-play
Dengan mudah terhubung ke setiap perangkat PC,
Mac® dan ChromeTM tanpa membutuhkan software
tambahan.
Kompatibel dengan sebagian besar aplikasi
konferensi video
Kompatibel dengan hampir setiap aplikasi software
konferensi video, termasuk aplikasi yang sudah Anda
gunakan.
Beberapa opsi pemasangan
Letakkan Rally Camera di atas meja atau pasangkan
di dinding dengan hardware yang disertakan. Dudukan
VESA opsional tersedia untuk pemasangan di atas
atau di bawah monitor. Rally Camera dilengkapi
dengan ulir tripod standar untuk fleksibilitas
tambahan.
Upside-down mounting
Rally Camera dapat mendeteksi ketika dipasang
terbalik dan secara otomatis memperbaiki orientasi
gambar dan kontrol kamera.
15X lossless HD Zoom
Zoom melebar atau zoom in untuk menampilkan
orang, benda, konten whiteboard, dan rincian lainnya
secara jelas—bahkan di ujung ruangan.
Kensington® security slot
Security slot dilengkapi dengan kunci anti pencurian
untuk membantu mengamankan kamera.

SPESIFIKASI
Kode UPC: 960-001226
UPC: 097855140234
Kamera
Sistem pencitraan Ultra-HD mendukung:
◦ Resolusi 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, dan
sebagian besar resolusi SD pada 30 fps
◦ 1080p, 720p pada 30 fps dan 60 fps
Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor
yang mulus
Pan (Geser): ±90°
Tilt (Miring): +50° / -90°
15x HD zoom
Bidang pandang 90°
Autofokus
3 preset kamera
Kensington security slot
Indikator LED mute/unmute video
Ulir tripod standar
Teknologi RightSense™
RightLight dengan Wide Dynamic Range (WDR)
Kontrol kamera otomatis RightSight
Remote Control
RF remote control (tidak memerlukan jarak pandang)
Baterai CR2032 (disertakan)
Daya
Adaptor Daya AC dengan plug regional
Kabel daya (9,8 kaki / 3 m)
Mount
Wall mount yang dapat dibalik dengan power splitter
bay dan manajemen kabel

UNDUHAN SOFTWARE
Software yang diperlukan: Tidak Ada
Aplikasi Pengaturan Kamera Opsional memberikan
akses pada opsi tingkat lanjutan:
http://support.logitech.com/downloads

