
Logitech Rally
Komponen audio modular Rally memungkinkan speaker 
dan mic pod diletakkan di mana pun sesuai kebutuhan 
sehingga mencapai cakupan full audio di ruang 
meeting-mu. Rally mendukung hingga total tujuh mic 
pod, membantumu menciptakan kon�gurasi audio yang 
sempurna untuk ruanganmu.

Rally dilengkapi teknologi proaktif RightSense™ yang 
memudahkan dan mengotomatisasi penyelenggaraan 
meeting. RightSight™ menyorot peserta, berapa pun 
jaraknya dari lensa, RightLight™ memprioritaskan wajah 
di atas lingkungan untuk menghadirkan rona kulit yang 

Logitech® Rally menawarkan sistem pencitraan Ultra-High 
De�nition, menghadirkan video yang sangat tajam, warna 
memukau, dan tingkat akurasi optik terbaik pada resolusi 
hingga 4K. Sistem audio modular menghadirkan audio 
yang tajam dan jelas serta kejelasan suara yang jernih. 

Standar Rally dilengkapi dengan sebuah speaker dan 
mikrofon untuk ruang meeting berukuran sedang dan 
besar. Untuk ruangan yang lebih besar dengan 14 peserta 
atau lebih, Rally Plus menawarkan dua mic pod dan 
dua speaker untuk �eksibilitas yang lebih tinggi begitu 
dikeluarkan dari kemasannya.

terlihat alami, sementara RightSound™ meningkatkan 
kejelasan vokal dengan meredam noise latar belakang, 
auto-leveling voice, dan berfokus pada pembicara aktif. 
RightSense kompatibel dengan sebagian besar aplikasi 
video conferencing yang dapat digunakan dengan 
perangkat USB, termasuk Google® Hangouts™ Meet, 
Microsoft® Skype® for Business and Teams, dan Zoom. 

Dirancang dengan elegan menggunakan bahan 
premium, manajemen kabel yang cerdas, dan 
audio modular, Rally akan menyatu secara sempurna 
ke setiap desain ruangan mana pun.

SMARTER MEETINGS
AUTOMATICALLY.
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FITUR & MANFAAT

VIDEO 
 
Kualitas Video Terbaik  
Dengan sistem pencitraan Ultra-High De�nition, 
Rally menghadirkan video yang sangat tajam, warna 
memukau, dan tingkat akurasi optik terbaik pada 
resolusi hingga 4K. 
 
Fungsi Pan (Geser), Tilt (Miring), dan Zoom yang 
Adaptif 
Motor PTZ yang mulus menyesuaikan kecepatan pan 
(geser) dan tilt (miring) dengan zoom yang cukup 
besar. Hasilnya: Pergerakan kamera yang lebih cepat 
ketika di-zoom out untuk framing yang cepat dan 
pergerakan kamera yang lebih lambat ketika di-zoom 
in untuk kontrol yang lebih baik. 
 
Desain Industrial Terbaru  
Kamera PTZ premium tampak elegan dalam matte 
black dan slate gray metal trim, dilengkapi aksesori 
dan komponen audio yang dirancang rapi serta 
terlihat hebat di setiap ruangan. 
 
 

AUDIO 
 
Audio Modular Terbaik  
Rally menghadirkan suara yang alami, tajam, 
dan sangat jelas. Mic Pod yang sangat sensitif ini 
memastikan semua orang yang mengikuti meeting 
dapat didengar dengan jelas sementara stand-alone 
speaker memenuhi ruangan besar dengan suara yang 
tajam dan terdengar nyata.  
 
Audio di Bagian Depan Ruangan 
Rally speaker dirancang untuk ditempatkan di bagian 
depan ruangan. Dengan mic pod di atas meja dan 
speaker di samping layar, suara dan video datang dari 
arah yang alami, tidak pernah datang dari belakangmu 
sehingga percakapan terasa lebih alami dan nyata. 
 
Hingga 7 Mic Pod 
Untuk ruang meeting besar, tambahkan Rally Mic Pod 
untuk memperluas cakupan audio dan menyediakan 
akses yang nyaman pada kontrol mute. Setiap 
pod menambahkan cakupan untuk enam peserta 
tambahan, ideal untuk digunakan di ruang meeting 
besar dan boardroom. 

KONEKTIVITAS & PENGGUNAAN 
 
Penataan Kabel yang Cerdas dan Berbagi Konten 
Dengan Display Hub dan Table Hub untuk 
meminimalkan penataan kabel lintas ruangan, 
komponen Rally dan komputer di ruang meeting 
tetap tidak akan terlihat.  
 
Jernih dan Jelas 
Ampli�er internal di Rally Display Hub dapat memasok 
daya hingga dua Rally Speaker, menyediakan suara 
yang kaya bahkan di ruangan besar. 
 
Penataan Kabel Mic Pod Fleksibel Opsional 
Rally Mic Pod Hub memudahkan kita meminimalkan 
penataan kabel lintas meja dengan tiga konektor 
untuk Rally Mic Pod atau Mic Pod Hub tambahan, 
membantu peserta mengatur ulang setiap pod atau 
meletakkan kontrol mute dalam jangkauannya. 
 
Mounting Kit Opsional 
Tambahkan Rally Mounting Kit untuk kelancaran 
instalasi setiap komponen dengan braket khusus dan 
mounting hardware. 

TEKNOLOGI RIGHTSENSE DAN INOVASI DESAIN

RightLight 
Logitech RightLight dengan Wide Dynamic Range 
(WDR) membantu semua orang terlihat sebaik 
mungkin, apa pun kondisi pencahayaannya. 
RightLight mengurangi noise video, mengoptimalkan 
keseimbangan cahaya, dan menyempurnakan warna 
dan kejenuhan untuk hasil yang alami pada semua 
rona kulit.

RightSight 
Teknologi kontrol kamera Logitech RightSight 
yang secara otomatis menggerakkan lensa dan 
menyesuaikan zoom sehingga tidak seorang pun akan 
terlewatkan. RightSight mendeteksi sosok manusia, 
bukan hanya wajah, untuk memastikan peserta 
meeting tetap terlihat dan disorot secara optimal 
di layar. 

RightSound 
Logitech RightSound adalah serangkaian teknologi 
pemrosesan audio dan inovasi desain yang 
menghadirkan audio level-perusahaan pada video 
conferences. Dioptimalkan untuk menangkap suara 
manusia, RightSound mengurangi getaran dan noise 
yang tidak diinginkan serta fokus pada speaker yang 
aktif agar dapat menyampaikan setiap kata dengan 
kejelasan yang luar biasa.

Teknologi Logitech RightSense terintegrasi, disertakan ke dalam Rally, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik. RightSight dengan sempurna menyorot 
peserta, berapa pun jaraknya dari lensa. RightLight memprioritaskan wajah di atas lingkungan untuk menghadirkan rona kulit yang terlihat alami sementara RightSound 
meningkatkan kejelasan vokal dengan meredam noise latar belakang, auto-leveling voice, dan fokus pada pembicara aktif.

HINGGA 10 TEMPAT DUDUK HINGGA 16 TEMPAT DUDUK HINGGA 46 TEMPAT DUDUK



AKSESORI

RALLY SPEAKER

Rally mendukung hingga 2 Rally 
Speaker untuk ruangan besar

RALLY MIC POD

Rally mendukung hingga 7 Rally Mic 
Pod untuk cakupan audio yang lebih 
luas bagi ruangan besar

SPEK TEKNIS

RALLY CAMERA 
  
Sistem pencitraan Ultra-High De�nition mendukung: 
     4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, dan 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° 
 
Fungsi pan (geser) dan tilt (miring) adaptif memiliki 
kecepatan hingga 70°/detik (melambat ketika zoom 
in untuk kontrol yang lebih mudah) 
 
Automatic inversion detection untuk memperbaiki 
orientasi gambar dan kontrol kamera ketika 
dipasang terbalik 
 
Autofocus 
 
3 preset kamera 
 
Kensington® security slot 
 
Indikator LED mute/unmute video 
 
Standard tripod thread 
 
Lensa berada pada sudut -90° di mode sleep untuk 
memastikan privasi 
 
 
RALLY MIC POD  
 
Jangkauan pickup: Diameter 15 kaki / 4,5 m

Empat mikrofon dengan delapan beamforming element

Tombol mute dengan indikator status LED

Captive cable: 9,6 kaki (2,95 m)

Daisy chain hingga 7 Rally Mic Pod

Jumlah peserta yang direkomendasikan: 
     Rally (satu Mic Pod): 10 
     Rally Plus (dua Mic Pod): 16 
     Peserta tambahan per Mic Pod: 6 
      Jumlah peserta yang direkomendasikan untuk Rally 

dengan 
     7 Mic Pod: 46        

KABEL / DAYA 
  
Kamera ke Display Hub 
USB 3.1 Type C ke USB Type C 3.1 6,5 kaki (2 m)

Komputer di Ruang Konferensi ke Display Hub atau 
Table Hub 
USB 3.1 Type A ke USB Type B 6,5 kaki (2 m)

Display Hub ke Table Hub 
Kabel Ethernet CAT6A 16,4 kaki (5 m) (mendukung kabel 
yang disediakan pelanggan hingga 164 kaki (50 m))

Display Hub tkeSpeaker (x2) 
Mini XLR 9,6 kaki (2,95m) (mendukung perpanjangan 
kabel yang disediakan pelanggan hingga 9,8 kaki (3 m))

Komputer di Ruang Konferensi ke Layar (x2) 
HDMI A 6,5 kaki (2 m)

Mic Pod 
9,6 kaki (2,95 m): Hardwired dengan 12 pin connector 

Stopkontak ke Catu Daya (x2) 
3,2 kaki (1 m)

Catu Daya ke Table Hub / Display Hub (x2) 
4,9 kaki (1,5 m) 
 
 
TEKNOLOGI RIGHTSENSE 
 
RightLight dengan Wide Dynamic Range (WDR)

Kontrol kamera otomatis RightSight1

Matriks Mikrofon RightSound

Speaker Anti-Vibration RightSound

KOMPATIBILITAS DAN INTEGRASI 
 
Konektivitas USB Plug-and-play

Diserti�kasi untuk Skype for Business dan siap 
untuk Teams

Diserti�kasi untuk Google Hangouts Meet Hardware

Berserti�kasi Zoom

Kompatibel dengan Cisco

Kompatibel dengan BlueJeans, BroadSoft®, 
GoToMeeting®, Vidyo™, dan aplikasi video 
conferencing, recording, dan broadcasting lainnya 
yang mendukung kamera USB

RALLY SPEAKER 
 
Driver 3” (76 mm) berkinerja tinggi 
 
Sistem suspensi yang masih menunggu paten ini 
menghilangkan gangguan audio dan guncangan 
pada kamera akibat getaran

Kabel Mini XLR (9,6 kaki (2,95 m)) terhubung ke Rally 
Display Hub untuk sinyal maupun daya 
 
 
RALLY TABLE HUB 
 
Koneksi satu kabel (CAT6A) ke Rally Display Hub 
(16,4 kaki (5 m) Kabel Ethernet CAT6A disertakan, 
mendukung kabel yang disediakan pelanggan hingga 
164 kaki (50 m))

Pendeteksian speaker yang aktif: menganalisis audio 
mulai dari 7 Mic Pod dan 56 beam setiap 8 md

12 Pin connector untuk Rally Mic Pod

HDMI Type A untuk berbagi konten melalui kabel

HDMI Type A untuk layar

Input daya

USB Type C (berkemampuan Ultra High De�nition / 4K)

USB Type A (siap untuk kemampuan di kemudian hari)

USB Type B (terhubung ke komputer di ruang meeting)

RJ45 (Ethernet)

Teknologi wireless Bluetooth® 
 
 
RALLY DISPLAY HUB 
 
HDMI Type A (x2) (terhubung ke layar)

Input daya

USB C (terhubung ke Rally Camera)

USB Type B (terhubung ke komputer di ruang meeting)

RJ45 (terhubung ke Table Hub)

Mini XLR (x2) (terhubung ke Rally Speakers)

Memasok daya pada satu atau dua Rally Speaker 
 
 
REMOTE CONTROL 
 
RF remote control (jarak pandang tidak dibutuhkan)

Baterai CR2032 (disertakan)

RALLY MIC POD HUB OPSIONAL

Hubungkan 1 hingga 3 Rally Mic Pod 
atau Mic Pod Hub tambahan untuk 
penataan kabel yang �eksibel

RALLY MOUNTING KIT OPSIONAL

Rally Mounting Kit dengan penyangga 
kabel dan mounting bracket untuk 
Rally Camera, Rally Speaker (x2), 
Table Hub, dan Display Hub



SPESIFIKASI PRODUK

Rally
Part #: 960-001218
UPC: 5099206079519

Rally Plus
Part #: 960-001224
EAN:5099206079526

Rally Speaker 
Part #: 960-001230
UPC: 097855142962

Rally Mic Pod 
Part #: 989-000430
UPC: 097855142955

Rally Mic Pod Hub 
Part #: 939-001647
UPC: 097855143143

Rally Mounting Kit
Part #: 939-001644
UPC: 097855142979

UNDUHAN SOFTWARE

GARANSI

DIMENSI PRODUK

Software Logitech Camera Settings

Jaminan perangkat keras terbatas 2 tahun

Rally Camera
7,19” x 5,98” x 5,98” 
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally Speaker
4,05” x 17,67” x 3,15”
103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod
0,83” x 4,01” x 4,01”
21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally Table Hub
1,57” x 6,93” x 5,43”
40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally Display Hub
1,57” x 8,11” x 7,05”
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub
0,63” x 4,01” x 4,01”
16 mm x 102 mm x 102 mm

Kompatibel untuk plug-and-play/UVC
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 atau versi terbaru
Chrome OS™

Rally Camera

Speaker: 1 (Rally) atau 2 (Rally Plus)

Mic Pod: 1 (Rally) atau 2 (Rally Plus)

Table Hub

Display Hub

2 x Catu Daya

Remote Control

USB C ke kabel C

USB A ke kabel B

CAT6A

2 x HDMI A ke kabel A

Dokumentasi

PERSYARATAN SISTEM

ISI KEMASAN


