RALLY
-TARTOZÉKOK

A Logitech ® Rally rendszer különböző teremméretekhez és konfigurációkhoz szükséges tartozékkészletet kínál. A
maximum hét Rally mikrofonegység támogatása a nagy helyiségekre is kiterjeszti a hatótávolságot. Egy második
Rally hangszóró a nagy méretű szobákban tiszta, telt hangzást biztosít. A Rally mikrofonegység-elosztó egykábeles
csatlakozással biztosítja az asztal alatti egyszerű elhelyezést és rendezettséget. A Rally rögzítőkészlet a Rallyösszetevők és a kábelek asztal alá vagy falon történő rögzítéséhez szükséges összes kelléket tartalmazza.

RALLY MIKROFONEGYSÉG
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1 	Négy mikrofon nyolc nyalábformáló elemmel

4,5 m (15 láb) hatótávolságot biztosít

2 	2,95 m-es (9,6 láb) kábel csatlakozik a Rally asztali
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elosztóhoz, Rally mikrofonegység-elosztóhoz vagy
más mikrofonegységhez
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3 	Némítás gomb LED állapotjelzővel
4 	A technikai szövet rezisztens a szennyeződéssel és
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ujjlenyomatokkal szemben

5 	Bemenet másik mikrofonegységgel való

lánckapcsolathoz
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RALLY MIKROFONEGYSÉG-ELOSZTÓ
1 	Három bemenet mikrofonegységekhez vagy

4
3

további elosztókhoz

2 	A mikrofonegységek egykábeles csatlakozásai

2

áttekinthető kábelezést és egyszerű
elhelyezhetőséget eredményeznek.

1

3 	Az asztallap aljára rögzítéshez szükséges kellékek

mellékelve vannak

4 	2,95 m-es (9,6 láb) kábel csatlakozik a másik

Rally mikrofonegység-elosztóhoz vagy Rally asztali
elosztóhoz

RALLY HANGSZÓRÓ
1 	A palaszürke minőségi anyagok jól illeszkednek az

ízléses tárgyalótermekbe

1

2 	A rezgéscsillapító ház kiküszöböli a zúgást és az

interferenciát

3 	A 76 mm-es (3 hüvelyk) hangsugárzó telt, tiszta

hangzást biztosít
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4 	A szabadalmaztatott felfüggesztés elszigetel

a burkolaton belüli rezgésektől

5 	Az akusztikailag átlátszó szövet jól néz ki és tiszta

hangot eredményez
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6 	A jeltovábbítás és a tápellátás egyaránt a Rally

képernyőelosztóhoz csatlakozó 2,95 m (9,6 láb)
mini-XLR-kábelen keresztül történik

RALLY RÖGZÍTŐKÉSZLET
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1 	Az invertálható kamerakonzol a fali és

mennyezetközeli telepítést is támogatja

2 	Az asztali elosztók és kijelzőelosztók kábelrendezői

nem engedik kihúzódni a kábeleket

3 	A szellőzéssel ellátott konzolok az asztal aljára
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vagy a falon rögzítik az elosztót

4 	Lapos kivitelű hangszórókonzolok a légies

megjelenés érdekében

HANGLEFEDETTSÉGI AJÁNLÁSOK
Az egy mikrofonegységből és egy hangszóróból álló Rally rendszerek kivételes hanglefedettséget nyújtanak közepes méretű
tárgyalókban maximum 10 résztvevő esetén. Minden további mikrofonegység további hat résztvevő számára biztosít lefedettséget,
és automatikus kalibrálás révén RightSound™ mikrofonmátrixot képez, hogy nagyobb helyiségekben is mindenki hallható legyen. A
Rally automatikusan kiegyenlíti a hangos és halk hangokat, és másodpercenként akár 125-ször is vált az aktív beszélők között, hogy
lépést tartson az élő megbeszélésekkel.
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JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
RALLY MIKROFONEGYSÉG

RALLY MIKROFONEGYSÉG-ELOSZTÓ

RALLY HANGSZÓRÓ

Minden hang tisztán hallható
A RightSound technológiának és a
mikrofononkénti több nyalábformálási
összetevőnek köszönhetően a rendszer
automatikusan mindig az aktív beszélő
hangjára fókuszál.

Bármilyen formájú asztal
A Rally mikrofonegység-elosztók
rugalmas kábelezési lehetősége minden
konferenciaterem-elrendezéshez
megfelelő – a hagyományos üléstermektől
az U-alakú elrendezésekig.

Hang a szobában elől
A Rally hangszórókat a helyiség elején
történő elhelyezésre terveztük. A hangok
onnan jönnek, ahonnan ösztönszerűen
várja – így a beszélgetések természetesnek
és életszerűnek hatnak.

Megnövelt hatókör
Akár hét Rally mikrofonegység
csatlakoztatható láncszerűen a
Rally asztali elosztóhoz egyetlen
kábelcsatlakozóval.

Rejtett kábelek
Az elosztóhoz szorítógyűrűkkel
csatlakozhat az asztallap alatt, ennek
köszönhetően búcsút mondhat a
mikrofonok közötti, az asztalt behálózó
kábelrengetegnek.

Rezgéscsillapító ház
Ez úgy javítja a visszhangszűrési
teljesítményt, hogy a videó képe tiszta és
stabil marad még nagy hangerő mellett
és ráközelítésnél is.

Kiváló minőségű, lapos kivitel
A Rally mikrofonegységek elegánsak és
figyelemre méltó hatótávolságukhoz és
érzékenységükhöz képest megtévesztően
kicsik, az asztali rezgésektől pedig
csúszásgátló párna szigeteli el őket.
Egyenletes hang
A Rally mikrofonegység figyel minden
hangra és kiegyenlíti azokat, így a
halkabb vagy távolabb ülő résztvevőket is
hallhatja.

Mikrofonegység-mobilitás
A Rally mikrofonegység-elosztók
segítségével minden mikrofont egyetlen
kábellel csatlakoztathat. Amikor a
résztvevők egy mikrofont át szeretnének
helyezni, ezt megtehetik a szomszédos
mikrofonegységek rángatása nélkül.

Kényelmes hangerő
Az egy helyett két hangszóróból érkező
hang mérsékelt hangerőn árad szét a
helyiségben.
Logitech RightSound
A Rally hangszórókban alkalmazott
RightSound technológiák a tárgyalókban
teljes hangerőtartományt biztosítanak a
mikrofonok érzékenységének és zajszűrési
teljesítményének megőrzése mellett.

MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A DOBOZ TARTALMA

Rally mikrofonegység
Hangfelvételi hatótávolság:: 4,5m (15 láb)
átmérő
Négy gömbkarakterisztikájú mikrofon nyolc
akusztikus nyalábot formál
Visszhangszűrés (AEC, Acoustic echo
cancellation)
Hangtevékenység-érzékelő (VAD, Voice Activity
Detector)
Háttérzajelnyomás
Némítás gomb LED állapotjelzővel
2,95 m-es (9,6 láb) 12 tűs rögzített (captive)
kábel
Akár 7 Rally mikrofonegység összekapcsolása
láncszerűen
Frekvenciaátvitel: 90 Hz – 16 kHz
Érzékenység: >-27 dB +/-1 dB 1Pa-nál
Mikrofon adatátviteli sebessége: 48 kHz

Rally mikrofonegység
Logitech Rally vagy Logitech Rally Plus
Megjegyzés: A Rally mikrofonegységek a
Logitech Rally rendszerekhez tartozó asztali
elosztóhoz csatlakoznak, és nem kompatibilisek
az USB-csatlakozású Rally kamerával.

Rally mikrofonegység
Rally mikrofonegység
Útmutató

Rally mikrofonegység-elosztó
Három 12 tűs csatlakozó a Rally
mikrofonegységek vagy a további
mikrofonegység-elosztók bármilyen
kombinációjához
Asztallap aljára rögzítéshez szükséges kellékek
2,95 m-es (9,6 láb) 12 tűs rögzített (captive)
kábel
Rally hangszóró
76 mm-es (3 hüvelyk) átmérőjű, nagy
teljesítményű hangsugárzó ritkaföldfém
mágnessel
A szabadalmazott felfüggesztőrendszer
kiküszöböli a rezgés által kiváltott
kamerarázkódást és hanginterferenciát
A Mini XLR-kábel csatlakoztatja a Rally
képernyőelosztót a jelhez és tápellátáshoz is
Hangszóró hangereje 95 dB hangnyomásszint
1 W-nál, 100 dB hangnyomásszint 7,5 W-nál,
mindkettő +/-2 dB 0,5 méter távolságban
Érzékenység: 95+/-2 dB hangnyomásszint 0,5
méter távolságban
Torzítás: 200 Hz–300 Hz < 2,5%, 300 Hz–10 kHz
< 1% 7,5 W-nál
Hangszóró mintavételi frekvenciája: 48 kHz

KOMPATIBILITÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOK
Rally mikrofonegység
Minősítve a Microsoft Skypekonferenciarendszerhez és a Microsoft Teams
munkaterülethez
Zoom minősítéssel
Google Hangouts™ Meet Hardware
minősítéssel
Microsoft® Cortana® minősítéssel
Cisco Jabber®- és WebEx-kompatibilis
Kompatibilis a BlueJeans, BroadSoft®,
GoToMeeting®, Vidyo™, valamint az USBcsatlakozású eszközök használatát támogató
más videokonferencia-rendező, -rögzítő és
-közvetítő alkalmazásokkal

www.logitech.com/rally-mic-pod-hub
www.logitech.com/mic-pod-for-rally
www.logitech.com/rally-speaker
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Rally hangszóró
Logitech Rally rendszer egy hangszóróval
Hangszórók maximális száma rendszerenként:
2
Rally rögzítőkészlet
Logitech Rally vagy Logitech Rally Plus
Megjegyzés: A Rally rögzítőkészletet kizárólag
a Logitech Rally rendszerekhez terveztük. A
különálló USB-csatlakozású Rally kamerához
különböző rögzítőrendszer tartozik.

TERMÉKMÉRETEK
Rally mikrofonegység
21 mm x 102 mm x 102 mm
0,83 x 4,01 x 4,01 hüvelyk
Rally mikrofonegység-elosztó
16 mm x 102 mm x 102 mm
0,63 x 4,01 x 4,01 hüvelyk
Rally hangszóró
103 mm x 449 mm x 80 mm
4,05 x 17,67 x 3,15 hüvelyk
Hangszórókonzol
36 mm x 266 mm x 8 mm
1,4 x 10,4 x 0,3 hüvelyk
Kamerakonzol
63 mm x 109 mm x 166 mm
2,5 x 4,3 x 6,5 hüvelyk
Asztali elosztókonzol
12 mm x 164 mm x 115 mm
0,5 x 6,5 x 4,5 hüvelyk
Képernyőelosztó-konzol
12 mm x 164 mm x 115 mm
0,5 x 6,5 x 4,5 hüvelyk

Rally mikrofonegység-elosztó
Mikrofonegység-elosztó
Alkatrészek a rögzítéshez
Útmutató
Rally hangszóró
Rally hangszóró 2,95 m (9,6 láb) hosszú
Mini XLR-kábellel (támogatja az ügyfél
által biztosított legfeljebb 3 m (9,8 láb)
hosszabbítókábeleket)
Útmutató
Rally rögzítőkészlet
Hangszórókonzol (2)
Kamerakonzol
Asztali elosztókonzol
Képernyőelosztó-konzol
Kábelrögzítő (2)
Kötőelemek
Útmutató

TERMÉKADATOK
Rally mikrofonegység
Cikkszám: 989-000430
EAN-kód: 097855142952
2 év korlátozott garancia a hardverre
Rally mikrofonegység-elosztó
Cikkszám: 939-001647
EAN-kód: 097855143143
2 év korlátozott garancia a hardverre
Rally hangszóró
Cikkszám: 960-001230
EAN-kód: 097855142962
2 év korlátozott garancia a hardverre
Rally rögzítőkészlet
Cikkszám: 939-001644
EAN-kód: 097855142979
2 év korlátozott garancia a hardverre

Kábelrögzítő
23 mm x 164 mm x 38 mm
0,9 x 6,6 x 1,5 hüvelyk
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