Logitech Room Solutions
voor Barco ClickShare

Combineer de kracht van
Barco's draadloze ClickShareconferencingsystemen met
Logitech MeetUp- en Rallyconferencecamera's.

Logitech Room Solutions voor Barco ClickShare bevatten alles wat u
nodig hebt om vergaderruimtes met één of twee beeldschermen uit te
rusten. Deze eenvoudig verkrijgbare en makkelijk te installeren systemen
bestaan in kleine, middelgrote en grote configuraties. Ze bevatten één
of twee Barco ClickShare-units, een Logitech-camera en montage- en
luidsprekeraccessoires.
De systemen worden keurig verpakt en gebruiksklaar geleverd. De
installatiehandleiding toont hoe de componenten worden gemonteerd.

Logitech Room Solutions voor Barco ClickShare

Grootte van
de ruimte

Beschrijving
van de ruimte

Klein

Middelgroot

Groot

Maximaal 6 zitplaatsen

Maximaal 10 zitplaatsen

Maximaal 16 zitplaatsen

De kleine configuratie is bedoeld
voor focusruimtes en kleinere
vergaderruimtes. Deze configuratie
beperkt de zichtbare bedrading
(door een draadloze verbinding met
de pc van de gebruiker) en bespaart
plaats met de alles-in-één Logitech
MeetUp-luidspreker en -camera.

Naarmate de ruimtes groter
worden en de tafels langer, zitten
de deelnemers verder weg van de
camera. Daarom is de middelgrote
configuratie uitgerust met
Logitech Rally, een hoogwaardige
conferencecamera met schaalbare
modulaire audio die ruimtes met
maximaal 10 zitplaatsen ondersteunt.

De grote configuratie maakt gebruik
van Rally Plus met twee luidsprekers
voor heldere audio in de hele ruimte.
Dubbele microfoonhouders bieden
dekking tot maximaal 16 personen.

Barco CX-20
Logitech MeetUp

Barco CX-30
Logitech Rally

Barco CX-30
Logitech Rally Plus

Barco ClickShare Tray
Logitech Rally montagekit

Barco ClickShare Tray
Logitech Rally montagekit
en Mic Pod Hub

Bundel

Inhoud van
de doos

Meegeleverde
accessoires

Belangrijkste componenten
Klein

Middelgroot

Groot

Barco CX-20

Barco CX-30

Barco CX-30

Volledige BYOD-ondersteuning
(Bring Your Own Device)

Volledige BYOD-ondersteuning

Volledige BYOD-ondersteuning

Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Samenwerken op afstand

Volledig interactief en modereerbaar

Volledig interactief en modereerbaar

Drievoudig agnostisch: werkt met elk
apparaat, met UC-technologie en met
AV-randapparatuur van alle merken

Drievoudig agnostisch: werkt met elk
apparaat, met UC-technologie en met
AV-randapparatuur van alle merken

Drievoudig agnostisch: werkt met elk
apparaat, met UC-technologie en met
AV-randapparatuur van alle merken

Verbeterde beveiliging

Verbeterde beveiliging

Verbeterde beveiliging

Verbonden en beheerd in de cloud

Verbonden en beheerd in de cloud

Verbonden en beheerd in de cloud

Geleverd met 2 Conferencing Buttons

Geleverd met 2 Conferencing Buttons

Geleverd met 1 Conferencing Button

Samenwerken met de Conferencing
Button of via de Collaboration App

Samenwerken met de Conferencing
Button of via de Collaboration App

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

Alles-in-één conferencecamera met een
extra breed gezichtsveld en geïntegreerde
audio

Premium Ultra-HD
conferencecamerasysteem voor
middelgrote ruimtes

Premium Ultra-HD
conferencecamerasysteem voor grotere
ruimtes

Elke deelnemer zichtbaar, zelfs
personen die dicht bij de camera zitten

RightLight™ met WDR toont deelnemers
in flatterend licht, zelfs bij weinig licht of
tegenlicht

Voegt een tweede luidspreker en een
tweede microfoonhouder toe voor
een grotere dekking

Luidspreker aan de voorkant en
microfoonhouder met RightSound™ voor
directionele audio met minder ruis en echo

Voegt een Rally Mic Pod Hub toe
voor draadgeleiding onder de tafel

Samenwerken met de Conferencing
Button of via de Collaboration App

RightLight™- en RightSound™technologieën voor heldere video en
front-of-room audio
Compact ontwerp met een minimum
aan bedrading en randapparaten

Hoogwaardige componenten en een strak
industrieel design

Optioneel uitbreidbaar tot 7 mic pods
voor grotere ruimtes. Meerdere montageen bedradingsaccessoires verkrijgbaar

Logitech Rally montagekit

Bevestig de Rally-camera stevig op de
muur of bij het plafond
Onopvallende luidsprekerbeugels
zorgen voor een "zwevend" uitzicht
Robuuste draadbeugels zorgen voor
stevige aansluitingen

Logitech Rally Mic Pod Hub

Configuraties voor grote ruimtes
maken gebruik van Rally Mic Pod Hub
om draadgeleiding onder de tafel te
vereenvoudigen

Technische specificaties

Conferencecamera

Klein

Middelgroot

Groot

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

V

V

Rally montagekit

Rally Mic Pod Hub

V

Besturingssysteem
voor ClickShare
button

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13
en hoger. Android v9 en hoger
(ClickShare-app). iOS 12 en hoger
(ClickShare-app)

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13
en hoger. Android v9 en hoger
(ClickShare-app). iOS 12 en hoger
(ClickShare-app)

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13
en hoger. Android v9 en hoger
(ClickShare-app). iOS 12 en hoger
(ClickShare-app)

ClickShare buttons

1

2

2

Microfoons

1 (in de camera geïntegreerd)

1 microfoonhouder

2 microfoonhouders

Luidsprekers

1

1

2

Native protocollen
voor ClickShare

Airplay, Google Cast, Miracast*

Airplay, Google Cast, Miracast*

Airplay, Google Cast, Miracast*

Draadloze
frequentieband

2.4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen
ondersteund in een beperkt
aantal landen)

2.4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen
ondersteund in een beperkt aantal
landen)

2.4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen
ondersteund in een beperkt aantal
landen)

Netwerkverbinding

LAN & wifi*

LAN & wifi*

LAN & wifi*

Ondersteunende
bronnen

Beknopte installatiehandleiding

Beknopte installatiehandleiding

Beknopte installatiehandleiding

Gids voor probleemoplossing

Gids voor probleemoplossing

Gids voor probleemoplossing

* Afhankelijk van de configuratie
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