การประชุมที่ฉลาดล�ำ้
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ

Logitech Rally
Logitech® Rally มีระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD มอบ
วิดีโอที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยอดเยี่ยมและแสงที่มีความ
แม่นยำ�เป็ นพิเศษที่ความละเอียดสูงสุด 4K ระบบเสียงแบบโม
ดูลาร์มอบเสียงที่มีชีวิตชีวา คมชัด และความชัดเจนของเสียง
ที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับโต๊ะ

องค์ประกอบเสียงแบบโมดูลาร์ของ Rally หมายความว่า
สามารถลำ�โพงและแท่นไมค์ได้ในทุกที่ที่ต้องการ เพื่อให้เกิด
เสียงครอบคลุมทุกพื้นที่การประชุมของคุณ Rally รองรับแท่น
ไมค์ทงั ้ หมดเจ็ดตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเสียงที่สมบูรณ์
แบบได้

Rally มาในรูปแบบมาตรฐานพร้อมลำ�โพงและแท่นไมค์หนึ่ง
ตัวสำ�หรับห้องประชุมขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำ�หรับพื้นที่
ขนาดใหญ่ คุณสามารถเพิ่มลำ�โพงเสริมอีกหนึ่งตัวและเพิ่ม
แท่นไมค์ได้สูงสุดหกตัว

Rally มาพร้อมกับเทคโนโลยีเชิงรุก RightSense™ ซึ่งช่วยให้
เกิดการประชุมที่ดียิ่งขึ้น ง่ายและเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ส่วน
RightSight™ จัดกรอบผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติไม่ว่า
จะอยู่ไกลจากเลนส์มากแค่ไหนก็ตาม และ RightLight™ ให้
ความสำ�คัญกับใบหน้ ามากกว่าสภาพแวดล้อม เพื่อแสดงผล
ลุคและโทนสีผิวที่ดูเป็ นธรรมชาติ ในขณะที่ RightSound™

จะปรับปรุงความคมชัดของเสียงโดยการตัดเสียงรบกวน
และการสัน
่ ในเบื้องหลัง ปรับระดับโดยอัตโนมัติ และให้
ความสำ�คัญกับผู้พูดที่ใช้งานอยู่ RightSense และเข้ากัน
ได้กับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ที่
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้ รวมถึง Google®
Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business
and Teams และ Zoom
ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราด้วยตัวเครื่องคุณภาพ
ระดับพรีเมียม การจัดการสายเคเบิลที่คิดมาอย่างดี และ
เสียงแบบโมดูลาร์ Rally บูรณาการเข้ากับห้องทุกรูปแบบได้
อย่างสวยงาม

คุณลักษณะและคุณประโยชน์
วิดีโอ

เสียง

การเชื่อมต่อและการใช้งาน

คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
ด้วยระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD Rally มอบวิดีโอ
ที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยอดเยี่ยมและแสงที่มีความ
แม่นย�ำเป็ นพิเศษที่ความละเอียดสูงสุด 4K

เสียงแบบโมดูลาร์ขน
ั ้ สูง
Rally มอบเสียงที่เป็ นธรรมชาติ คมชัด และดังฟั งชัด แท่น
ไมค์ที่มีความไวเป็ นพิเศษท�ำให้มน
ั ่ ใจได้ว่าทุกคนในที่
ประชุมสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ล�ำโพง
แบบสแตนด์อะโลนจะเติมเต็มพักขนาดใหญ่ด้วยเสียงที่
เต็มอิ่มและมีชีวิตชีวา

การเดินสายอัจฉริยะและการแบ่งปั นเนื ้ อหา
อุปกรณ์ Rally และคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการประชุมจะ
ยังคงไม่เกะกะสายตาด้วยการใช้ Display Hub และ
Table Hub เพื่อลดการเดินสายข้ามห้อง

การแพน ก้ม-เงย ซูมที่ปรับได้
มอเตอร์ PTZ ที่ราบรื่นช่วยปรับความเร็วในการแพนและ
ก้ม-เงยด้วยการซูม ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ การเคลื่อนไหว
ของกล้องที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อซูมออกเพื่อการจัดกรอบที่
รวดเร็ว และการเคลื่อนไหวกล้องที่ช้าเมื่อซูมเข้าเพื่อการ
ควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
การออกแบบระดับอุตสาหกรรมชัน
้ น� ำ
ล้อง PTZ ระดับพรีเมี่ยมมาพร้อมกับตัวเครื่องอันหรูหรา
ด้วยสีด�ำด้านกับขอบสีเทาอย่างกระดานชนวน เสริมด้วย
องค์ประกอบเสียงที่ได้รับการออกแบบและอุปกรณ์เสริม
คุณภาพชัน
้ น�ำที่ดูดีในทุกห้อง

เสียงจากด้านหน้ าห้อง
ล�ำโพง Rally ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดวางบริเวณ
ด้านหน้ าห้อง ด้วยแท่นไมค์บนโต๊ะและล�ำโพงที่บริเวณ
หน้ าจอ เสียงและวิดีโอมาจากทิศทางที่เป็ นธรรมชาติ และ
ไม่ได้มาจากด้านหลังของคุณ ดังนัน
้ บทสนทนาจึงรู้สึกเป็ น
ธรรมชาติและสมจริงมากยิ่งขึ้น
แท่นไมค์สูงสุด 7 ตัว
ส�ำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ การเพิ่ม Rally Mic Pod
จะช่วยขยายเสียงให้ครอบคลุมและมอบการเข้าถึงอัน
สะดวกบายในการควบคุมการปิ ดเสียง แท่นแต่ละตัว
ให้เสียงที่ครอบคลุมผู้เข้าร่วมประชุมอีกจ�ำนวนหกคน
เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการติดตัง้ ในพื้นที่ประชุมขนาดใหญ่
และ ห้องประชุมคณะกรรมการ

ดังและคมชัด
เครื่องขยายเสียงที่ติดตัง้ ในตัวใน Rally Display Hub
สามารถเพิ่งก�ำลังเสียงให้กับล�ำโพง Rally ทัง้ สองตัว เพื่อ
มอบพลังเสียงที่เต็มอิ่มแม้ในห้องที่มีขนาดใหญ่
ทางเลือกการเดินสายเคเบิลแท่นไมค์แบบยืดหยุ่น
Rally Mic Pod Hub ช่วยลดการเดินสายข้ามโต๊ะได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการเดินสายเคเบิลไมโครโฟนแบบยืดหยุ่น
ส�ำหรับ Rally Mic Pod หรือ Mic Pod Hub เสริม ช่วยให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับต�ำแหน่งแท่นไมค์แต่ละตัว
หรือเพื่อให้การควบคุมการปิ ดเสียงอยู่ภายในระยะที่เอื้อม
ถึงได้ง่าย
ชุดติดตัง้ เสริม
เพิม
่ Rally Mounting Kit เพื่อจัดระเบียบการติดตัง้ อุปกรณ์
แต่ละชิน
้ ด้วยฐานทีป
่ รับแต่งเองและฮาร์ดแวร์ตด
ิ ตัง้

RIGHTSENSE เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ
ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี Logitech RightSense ที่ติดตัง้ ในตัว Rally ซึ่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่เป็ นอัตโนมัติและง่ายดายยิ่งขึ้น RightSight จัดกรอบผู้เข้าร่วมประชุมโดย
อัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่ไกลจากเลนส์มากแค่ไหนก็ตาม และ RightLight ให้ความส�ำคัญกับใบหน้ ามากกว่าสภาพแวดล้อม เพื่อแสดงผลลุคและโทนสีผิวที่ดูเป็ นธรรมชาติ ในขณะที่
RightSound จะปรับปรุงความคมชัดของเสียงโดยการตัดเสียงรบกวนและการสัน
่ ในเบื้องหลัง ปรับระดับโดยอัตโนมัติ และให้ความส�ำคัญกับผู้พูดที่ใช้งานอยู่
RightSight
เทคโนโลยีการควบคุมกล้อง Logitech RightSight ขยับ
เลนส์โดยอัตโนมัติและปรับการซูมเพื่อเพื่อไม่ให้คนใดคน
หนึ่งหลุดกรอบ RightSight จะตรวจจับรูปร่างของมนุษย์
ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ใบหน้ าเท่านัน
้ เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าจะมองเห็น
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและได้รับการจับภาพไว้บนหน้ าได้
อย่างเหมาะสม

RightLight
Logitech RightLight พร้อมด้วย Wide Dynamic
Range (WDR) ช่วยให้ทุกคนดูดีที่สุดเมื่อปรากฏบน
กล้อง ไม่ว่าจะในสภาพแสงใดก็ตาม RightLight ลด
สัญญาณรบกวนในวิดีโอ เพิ่มประสิทธิภาพสมดุลแสง
ปรับสีและความอิ่มตัวของสีเพื่อผลลัพธ์ที่เป็ นธรรมชาติ
ในทุกโทนสีผิว

RightSound
Logitech RightSound คือชุดเทคโนโลยีการประมวลผล
เสียงและนวัตกรรมการออกแบบที่มอบเสียงระดับองค์กร
ให้กับการประชุมผ่านทางวิดีโอ เหมาะส�ำหรับเสียงของ
มนุษย์ โดย RightSound จะลดเสียงและการสัน
่ ที่ไม่พึง
ประสงค์และขจัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นกับผู้พูดที่ใช้งาน
อยู่เพื่อถ่ายทอดค�ำพูดทุกค�ำด้วยความชัดเจนอย่างที่สุด
ส่วนอัลกอริทึมเครื่องตรวจจับค�ำพูดขัน
้ สูงจะช่วยเพิ่ม
ระัดับเสียงของผู้ที่พูดเสียงเบาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้
ได้ยินในทุกค�ำพูด

แผนภาพการจัดห้อง

90º
90º

สูงสุด 10 ที่นัง่

สูงสุด 16 ที่นัง่

90º

สูงสุด 46 ที่นัง่

อุปกรณ์ เสริม

ล�ำโพง RALLY

Rally รองรับล�ำโพง Rally สูงสุด 2 ตัว
ส�ำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่

RALLY MIC POD

RALLY MIC POD HUB เสริม

ชุดติดตัง้ RALLY เสริม

Rally รองรับล�ำโพง Rally Mic Pod
สูงสุด 7 ตัวเพื่อเสียงที่ครอบคลุมใน
ห้องที่มีขนาดใหญ่

เชื่อมต่อ Rally Mic Pod 1 ถึง 3 ตัว
หรือ Mic Pod Hub เสริมเพื่อการเดินที่
ยืดหยุ่นด้วยสายเพียงเส้นเดียว

Rally Mounting Kit พร้อมที่เก็บสาย
และฐานติดตัง้ ส�ำหรับกล้อง Rally,
ล�ำโพง Rally (x2), Table Hub และ
Display Hub

ข้อมูลด้านเทคนิ ค
กล้อง RALLY

ลำ�โพง RALLY

สาย / สายไฟ

ระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD รองรับ:
4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps
1080p, 720p ที่ 30 fps และ 60 fps

ไดรเวอร์คุณภาพสูงขนาด 3 นิ้ว (76 มม.)

กล้องถึง Display Hub
6.5 ฟุต (2 ม.) USB 3.1 Type C ถึง USB Type C 3.1

แพน ก้ม-เงย และซูมด้วยระบบมอเตอร์อย่างนุ่มนวล
แพน: ±90°
ก้ม-เงย: +50° / -90°
การซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD
มุมมอง 90°

ระบบกันสะเทือนที่รอการจดสิทธิบัตรซึ่งจะขจัดการสัน
่ ที่
เกิดจากการสัน
่ ไหวในตัวกล้องและการรบกวนของเสียง
สาย Mini XLR (9.6 ฟุต (2.95 ม.)) เชื่อมต่อกับ Rally
Display Hub เพื่อทัง้ สัญญาณและกำ�ลังเสียง
RALLY TABLE HUB
การเชื่อมต่อสายเคเบิลสายเดียว (CAT6A) กับสายอีเธอร์
เน็ต CAT6A ของ Rally Display Hub (16.4 ฟุต (5 ม.) ที่
แถมมา ซึ่งรองรับสายของลูกค้ายาวสูงสุด 164 ฟุต (50 ม.))

ความเร็วในการแพนและก้ม-เงยที่ปรับได้สูงสุด
70°/วินาที (ช้าเมื่อซูมเข้าเพื่อการควบคุมที่ง่ายยิ่งขึ้น)

การตรวจจับผู้พูดที่ใช้งานอยู่: วิเคราะห์เสียงจาก Mic Pod
สูงสุด 7 ตัวและบีมเสียง 56 ครัง้ ทุกๆ 8 วินาที

การตรวจจับการติดตัง้ กลับด้านโดยอัตโนมัติเพื่อปรับการ
จัดวางและการควบคุมกล้องเมื่อมีการติดตัง้ ที่กลับด้าน

HDMI Type A สำ�หรับการแบ่งปั นเนื้อหาแบบใช้สาย

โฟกัสอัตโนมัติ
การตัง้ ค่ากล้องล่วงหน้ า 3 รูปแบบ
ตัวล็อคจาก Kensington®
ไฟ LED แสดงการเปิ ด/ปิ ดเสียงวิดีโอ

สายเชื่อมต่อ 12 Pin สำ�หรับ Rally Mic Pod
HDMI Type A สำ�หรับหน้ าจอ

USB Type B (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของห้องประชุม)
RJ45 (อีเธอร์เน็ต)

HDMI Type A (x2) (เชื่อมต่อกับหน้ าจอ)

ความยาวสายเมื่อตึง: 9.6 ฟุต (2.95 ม.)
Daisy Chain สูงสุด 7 Rally Mic Pod

จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แนะนำ �:
Rally (แท่นไมค์ 1 ตัว): 10 คน
จำ�นวนผู้เข้าประชุมเพิ่มเติมต่อแท่นไมค์ 1 ตัว: 6 คน
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แนะนำ �สำ�หรับ Rally
พร้อมแท่นไมค์ 7 ตัว: 46 คน

Mic Pod
9.6 ฟุต (2.95 ม.): ฮาร์ดแวร์พร้อมด้วยสายเชื่อมต่อ 12 Pin
เต้ารับกระแสไฟถึงแหล่งจ่ายไฟ (x2)
3.2 ฟุต (1 ม.)

เทคโนโลยี RIGHTSENSE

RALLY DISPLAY HUB

ปุ่มปิ ดเสียงพร้อมไฟ LED แสดงสถานะ

คอมพิวเตอร์ของห้องประชุมถึงหน้ าจอ (x2)
6.5 ฟุต (2 ม.) HDMI A

USB Type A (สงวนไว้สำ�หรับการใช้งานในอนาคต)

USB Type C (สามารถใช้งาน Ultra HD / 4K ได้)

เลนส์คว่ำ�หน้ าทำ�มุม -90° ในโหมดสลีปเพื่อรับประกัน
ความเป็ นส่วนตัว

ไมค์โครโฟนสี่ตัวพร้อมอุปกรณ์ Beamforming แปดตัว

Display Hub ถึงลำ�โพง (x2)
9.6 ฟุต (2.95 ม.) Mini XLR (รอบรับสายต่อขยายของ
ลูกค้ายาวสูงสุด 9.8 ฟุต (3 ม.))

แหล่งจ่ายไฟถึง Table Hub / Display Hub (x2)
4.9 ฟุต (1.5 ม.)

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

ระยะรับเสียง: 15 ฟุต / 4.5 ม.

Display Hub ถึง Table Hub
16.4 ฟุต (5 ม.) สายอีเธอร์เน็ต CAT6A (รองรับสายของ
ลูกค้ายาวสูงสุด 164 ฟุต (50 ม.))

อินพุตกำ�ลังไฟ

ขาตัง้ มาตรฐาน

RALLY MIC POD

คอมพิวเตอร์ของห้องประชุมถึงหน้ าจอหรือ Table Hub
6.5 ฟุต (2 ม.) USB 3.1 Type A ถึง USB Type B

อินพุตกำ�ลังไฟ

USB C (เชื่อมต่อกับกล้อง Rally)

USB Type B (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของห้องประชุม)
RJ45 (เชื่อมต่อกับ Table Hub)

Mini XLR (x2) (เชื่อมต่อกับลำ�โพง Rally)
จ่ายไฟให้กับลำ�โพง Rally หรือสองตัว
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล RF (ทำ�งานได้แม้มีสิ่งกีดขวาง)
แบตเตอรี่ CR2032 (รวมอยู่ในอุปกรณ์)

RightLight with พร้อมด้วย Wide Dynamic Range (WDR)
การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight1
RightSound Mic Matrix
ลำ�โพงป้ องกันการสัน
่ RightSound
ความเข้ากันได้และการใช้งานร่วมกัน
การเชื่อมต่อ USB แบบปลัก
๊ แอนด์เพลย์

ได้รับการรับรองสำ�หรับ Skype for Business และพร้อม
ใช้งานสำ�หรับ Teams

ได้รบ
ั การรับรองสำ�หรับฮาร์ดแวร์ Google Hangouts Meet
ได้รับการรับรองสำ�หรับ Zoom
ใช้งานร่วมกับ Cisco ได้

ทำ�งานร่วมกับ BlueJeans, BroadSoft®,
GoToMeeting®, Vidyo™, ทำ�และแอปพลิเคชันการ
ประชุมผ่านทางวิดีโอ, การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ
ที่รองรับกล้อง USB

คุณสมบัตผ
ิ ลิตภัณฑ์
Rally
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 960-001217
UPC: 097855140203
ล�ำโพง Rally
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 960-001230
UPC: 097855142962
Rally Mic Pod
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 989-000430
UPC: 097855142955
ฮับ Rally Mic Pod
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 939-001647
UPC: 097855143143
ชุดติดตัง้ Rally
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 939-001644
UPC: 097855142979

ดาวน์ โหลดซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์การตัง้ ค่ากล้อง Logitech

การรับประกัน
การรับประกันแบบจ�ำกัด 2 ปี ส�ำหรับฮาร์ดแวร์

ภายในกล่อง
กล้อง Rally
1 x ล�ำโพง

1 x Mic Pod
Table Hub
Display Hub
2 x แหล่งจ่ายไฟ

USB C ถึงสายเคเบิล C
USB A ถึงสายเคเบิล B
CAT6A
2 x HDMI A ถึงสายเคเบิล A
รีโมท

เอกสารคม
ู่ อ
ื

ขนาดผลิตภัณฑ์
กล้อง Rally
7.19 นิ้ว x 5.98 นิ้ว x 5.98 นิ้ว
182.5 มม. x 152 มม. x 152 มม.
ล�ำโพง Rally
4.05 นิ้ว x 17.67 นิ้ว x 3.15 นิ้ว
103 มม. x 449 มม. x 80 มม.
Rally Mic Pod
0.83 นิ้ว x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว
21 มม. x 102 มม. x 102 มม.
Rally Table Hub
1.57 นิ้ว x 6.93 นิ้ว x 5.43 นิ้ว
40 มม. x 176 มม. x 138 มม.
Rally Display Hub
1.57 นิ้ว x 8.11 นิ้ว x 7.05 นิ้ว
40 มม. x 206 มม. x 179 มม.
ฮับ Rally Mic Pod
0.63 นิ้ว x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว
16 มม. x 102 มม. x 102 มม.

ข้อก�ำหนดของระบบ
รองรับ UVC/ปลัก
๊ แอนด์เพลย์
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 หรือสูงกว่า
Chrome OS™

RightSight จะพร้อมใช้งานโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โดยรองรับ Windows® 10 เป็ นอันดับแรก โปรดดู www.logitech.com/rightsight ส�ำหรับความพร้อมในการใช้งาน

1

www.logitech.com/rally

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330
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