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LOGITECH GÖRÜNTÜLÜ İŞBİRLİĞİ 
PORTFÖYÜ

GENEL BAKIŞ

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRİN

İyi bir toplantı, mükemmel sunumun ötesinde bir 
şeydir. Etkileşimde bulunduğunuz insanlarla bağ-
lantı kurmakla ilgilidir.

Logitech® ekiplerin iş birliği yapma şeklini değiştiriyor 
– Son derece uygun fiyatlı, her şekil ve büyüklükteki 
odalara uygun, yenilikçi ve göz alıcı tasarıma sahip 
video iş birliği çözümleri ile yeni olasılıklara kapı 
açıyor ve eski sınırları ortadan kaldırıyor. 

Logitech Konferans Kameraları serisi çok keskin 
görüntü ve berrak ses sunar. Böylece tüm toplan-
tı alanları görüntülü işbirliği alanına dönüşebilir. 
Logitech web kameraları yüksek kaliteli HD video ile 
masaüstü toplantılarını zenginleştirirken USB kulak-
lıklar sesin net ve anlaşılır olmasını sağlar. 

Logitech, geleceğe yönelik bir bakış açısı ile en son 
teknolojik gelişmeleri müşteri merkezli tasarımla bir 
araya getirmek için sürekli yenilikler sunar. 

Logitech’in proaktif RightSense™ teknolojileri, 
herkesin görülebildiği ve duyulabildiği, hemen 
hemen tümüyle zahmetsiz bir görüntülü toplan-
tı deneyimi sağlar.3 Katılımcıları odaklanmış ve 
ortalanmış kare içine alan Logitech RightSight™ 
kamera denetimi, yüzlerin daha doğal görünme-
sini sağlayan Logitech RightLight™ optimizas-
yonu ve Logitech RightSound™ ses ayarı/gürültü 
önleme özelliği ile, görüntülü toplantılar otomatik 
olarak daha iyi hale getirilir. 

Nerede, nasıl iş birliği yaparsanız yapın, görüntülü 
toplantılarınız Logitech ile eşsiz hale gelir.
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ORTA VE BÜYÜK BOYUTLU 
TOPLANTI ODALARI 

EKİP İŞ BİRLİĞİ

Orta ve büyük boyutlu toplantı odalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için alanınıza uygun bir video 
konferans çözümüne ihtiyacınız vardır. Bu toplantı odaları kritik kararların alındığı, önemli sunumların 
yapıldığı ve küresel ilişkilerin kurulduğu yerlerdir. Logitech, odanızın şekline veya düzenine uyacak 
biçimde yapılandırılabilen modüler çözümler sunar. Logitech RightSense teknolojileri aynı zamanda 
odadaki herkesin kolayca görülüp duyulmasını sağlayarak, daha iyi toplantıların kolay ve otomatik 
olarak yapılabilmesine olanak verir. 
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RALLY MONTAJ KİTİ

Logitech Rally için önerilen bağlantı  
seçeneği. 
Parça No: 939-001644

RALLY MIC PODU YUVASI 

Logitech Rally ve Rally Plus için esnek 
mikrofon yerleştirme olanağı. 
Parça No: 939-001647

RALLY MIC PODU MONTAJ APARATI

Kablo yönetimi ve masaya Rally Mic 
Pod‘ların temiz bir şekilde montajı için.  
Parça No: 952-000002

RALLY MIC POD 

En fazla yedi pod bağlanabilir. Her ilave 
mikrofon altı adede kadar ek katılımcı 
içindir. 
Parça No: 989-000430

RALLY HOPARLÖR

Daha büyük odalar için ikinci bir hoparlör  
ekleyin (Rally Plus'ta mevcuttur). 
Parça No: 960-001230

RALLY VE RALLY PLUS AKSESUARLARI

ORTA VE BÜYÜK BOYUTLU TOPLANTI ODALARI / RALLY

Logitech Rally, mükemmel netlikte video, çarpıcı renkler ve olağanüstü 
optik netlik ile 4K’ya varan çözünürlük sağlayan bir Ultra HD görüntüle-
me sistemi sunuyor. Rally’in modüler ses bileşenleri, hoparlörler ve mik-
rofon bölmelerini ihtiyaç duyulan her yere yerleştirebilmenize, bu sayede 
toplantı alanınızda sesin daha geniş bir alana yayılmasına imkân sağlar. 

 Rally Rally Plus
Parça No:  960-001218 960-001224 (AB / Rusya)
Parça No:  960-001237 960-001242 (İngiltere / BAE)
Parça No:  960-001239 960-001304 (Çin)
Parça No:  960-001240 960-001305 (Güney Afrika)

Rally Rally Plus Rally Plus

İSTEĞE BAĞLI MİKROFON BÖLMESİ
1 ADET İSTEĞE BAĞLI MİKROFON = 6 İLAVE KİŞİ

10 KİŞİYE KADAR 16 KİŞİYE KADAR 46 KİŞİYE KADAR

• 4K optiklerle Ultra-HD video7

• Otomatik kamera kontrolüne9, 
ışık ve ses optimizasyonuna sahip 
RightSense teknolojileri 

• Rally bir adet hoparlör ve bir ek 
mikrofon podu ile birlikte gelir 

• Rally Plus iki adet hoparlör ve iki 
adet mikrofon podu ile birlikte gelir

• Sesin daha fazla noktaya ulaşması 
için 7‘ye kadar mikrofon podu 
bağlayabilirsiniz

• Mevcut video konferans 
uygulamalarınızla tam uyum içinde 
çalışır5 
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İki adet çok yönlü mikrofon.  
GROUP ses mesafesini 20 koltuğa kadar genişletir. 
Parça No: 989-000171

Daha büyük odalara kurulum için 10 veya 15 metre kablo 
Parça No: 939-001487 (10 m)
Parça No: 939-001490 (15m)

GROUP EKSTRA 
MİKROFONLARI

GROUP EKSTRA KABLOSU

LOGITECH GROUP
10x yakınlaştırma özelliği ve masaüstü hoparlörü içeren,  
HD video kalitesine sahip uygun fiyatlı konferans sistemi. 
Parça No: 960-001057

• HD 1080p/30, 10x kayıpsız yakınlaştırma7 
• Motorlu kaydırma ve eğme 
• Ses hüzmeleme özelliğine sahip çift yönlü hoparlör 
• Akustik eko giderme ve gürültü azaltma teknolojisi 
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla sorunsuz çalışır5 

NFC 14 KİŞİYE KADAR

GROUP İÇİN AKSESUARLAR

ORTA VE BÜYÜK BOYUTLU TOPLANTI ODALARI

LOGITECH BCC950
Özel ofisler, evden çalışma ya da 
neredeyse tüm yarı özel alanlarda 
kullanıma uygun masaüstü video 
konferans çözümü.  
Parça No: 960-000867

• Hepsi bir arada tasarımı sayesinde 
kolay kullanım ve yerden tasarruf 
sağlar 

• Uygun fiyata net HD video ve ses 
kalitesi 

• Mevcut video konferans 
uygulamalarınızla çalışır5

4 KİŞİYE KADAR

LOGITECH CONNECT
Küçük toplantı odaları, evden çalışma 
ve hareket halindeyken kullanım için 
Bluetooth® hoparlörlü taşınabilir 
Konferans Kamerası.  
Parça No: 960-001034

• Üst seviye video ve ses kalitesi sunan 
7.5 cm boyutunda kompakt tasarım

• Şarj edilebilir pil ile fişe gerek 
kalmadan hareket özgürlüğü 

• Mevcut video konferans 
uygulamalarınızla çalışır5 

6 KİŞİYE KADARNFC

Küçük ekip toplantıları ve gündelik toplantılar 
için, uygun fiyatına rağmen tam etkili video 
konferans olanağı sunan hepsi bir arada cihazları 
seçin. Logitech’in giriş seviyesi cihazları hareket 
halindeyken bile Full HD video ve profesyonel 
ses elde etmenizi sağlar. Özel ofislerde ve küçük 
ekip alanlarında en ileri düzey esneklik için 
taşınabilirliği, üstün kaliteyi ve garantili kullanım 
kolaylığını seçin.

KÜÇÜK EKİP 
TOPLANTILARI

EKİP İŞ BİRLİĞİ
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ÇOK KATILIMCILI TOPLANTI 
ODALARI

EKİP İŞ BİRLİĞİ

Wainhouse Research anket verilerine göre4, 
insanlar video konferanslara, diğer konumlara 
kıyasla %40 daha fazla oranda kalabalık 
odalardan katılıyor. Bu odalarda, başarılı 
toplantılar yapmak için odadaki herkesin 
görülebilmesi için kaydırma ve eğme olanağı 
sağlayan geniş açılı mercek ve yerden tasarruf 
sağlamak için tümleşik ses sistemi dahil olmak 
üzere odaya özgü gerekliliklerin yerine getirilmesi 
gerekir. Logitech çok katılımcı toplantı odası 
çözümleri bu ölçütler için optimize edilmiştir ve 
işinizde bu küçük boyutlu alanlardan en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olur. Ayrıca Logitech 
Konferans Kameraları tanıdık uygulamalarla5 
uyumlu olduğundan işbirliği için kolay bir yol sunar. 

LOGITECH MEETUP

MEETUP İÇİN AKSESUARLAR

120° çapraz görüş alanı6, 4K optikler7 ve entegre ses 
sistemine sahip hepsi bir arada Konferans Kamerası.  
Çok katılımcılı toplantı odaları için mükemmeldir. 
Parça No: 960-001102

• Herkesi, hatta kameraya yakın olanları bile görün 
• Kompakt tasarımı sayesinde kabloları ve karmaşayı  

en aza indirir 
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5 

MEETUP İÇİN TV’YE MONTAJ 
APARATLARI

MeetUp Konferans Kamerası için 
bağlantı seçeneği. 
TV Bağlantısı Parça No: 939-001498 
TV Bağlantısı XL Parça No: 939-001656 

MEETUP İÇİN EKSTRA MİKROFON 

Çok katılımcılı toplantı odasında esnek 
bir kullanım için ilave mikrofonl Ses 
mesafesini 8 koltuğa kadar genişletir. 
Parça No: 989-000405

6 KİŞİYE KADAR
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LOGITECH RALLY KAMERA LOGITECH PTZ PRO 2 KAMERA

Toplantı odası kalitesinde görüntüler için Ultra HD görüntü-
leme sistemine ve otomatik kamera kontrolüne sahip üstün 
PTZ kamera  
Parça No: 960-001227

• RightSight otomatik kareye alma9 ve RightLight otomatik 
ışık dengesi/renk optimizasyonu3

• 15x HD yakınlaştırma sağlayan 4K optikler6 

• 90° çapraz görüş alanı8
• Motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

Gelişmiş kaydırma/eğme ve yakınlaştırma özellikli HD video 
kamera  
Parça No: 960-001186

• HD 1080p30, 10x kayıpsız yakınlaştırma7

• 90° çapraz görüş alanı10
• Motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5 

ÇOK AMAÇLI ODALAR
EKİP İŞ BİRLİĞİ

Çok amaçlı odalar; ister sınıf, ister eğitim odası 
veya konferans salonu olsun, farklı kullanım 
durumlarına uyum sağlayabilen çok yönlü 
bir kamera gerektirir. Çok sayıda katılımcının 
bulunduğu daha büyük alanlar için mükemmel 
olan Logitech PTZ Kameraları tüm alanı ayrıntılı 
olarak yakalarken, sunum yapan kişi, panele 
katılanlar, beyaz tahtalar veya bireysel katılımcılar 
gibi ayrıntılara odaklanma olanağı da sunar. 

20+ KOLTUK 20+ KOLTUK
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ODA ÇÖZÜMLERİ
EKİP İŞ BİRLİĞİ

Oda çözümleri; küçük ve kalabalık odalardan büyük toplantı odalarına kadar her iş için görüntülü 
işbirliğini eşsiz hale getirir. Katılımcılar tek bir dokunuşla içeri girip toplantılarını başlatabilirler. Bu da, 
daha az eğitim ihtiyacı, daha az sorun bileti ve tüm çalışma alanında daha iyi görüntülü toplantılar 
anlamına gelir. Logitech oda çözümleri, her tür video konferans bulut hizmetine hızlı dağıtım ve self servis 
bağlantılar için uzman şekilde yapılandırılmış tutarlı bir işbirliği deneyimi sunar. Logitech oda çözümleri bir 
toplantıya ev sahipliği yapmayı veya katılımcıların katılımını zahmetsiz hale getirir. 
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LOGITECH TAP
Video konferans için USB dokunmatik kumanda 
Parça No: 939-001796

• 10,1 inç geniş dokunmatik ekran
• Kablo sabitlemeli, sessiz, fansız kasa
• Tüm boyutlarda odalar için montaj seçenekleri
• Önceden yapılandırılmış Oda Çözümü paketlerinin bir 

parçası olarak satılır

TAP İÇİN AKSESUARLAR

MASA BAĞLANTISI

Grometli konferans odası masaları için 
tasarlanmış masaüstü bağlantısı. 
Parça No: 939-001811

DUVAR BAĞLANTISI

Ayakta çalışma için ve masa alanından 
kazanmak üzere tasarlanmıştır. 
Parça No: 939-001817

LOGITECH GÜÇLÜ USB KABLOSU

Tap, duvar tipi kablo ile PC'ye bağlanır. 
10 METRE Parça No: 939-001799 (Tap ile birlikte verilir) 
25 METRE Parça No: 939-001802

YÜKSELTME BAĞLANTISI

Masaüstü montajı Tap'i yükselterek oda 
içinden daha iyi görünmesini sağlar. 
Parça No: 939-001814

PC BAĞLANTISI

Mini PC‘yi ve kabloları bir ekranın arkasına 
veya masanın altına gizler. 
Parça No: 939-001825

TAP İLE ODA ÇÖZÜMLERİ

Logitech Tap ile; Google Hangouts MeetTM Donanımı, Microsoft® Teams Rooms ve Zoom Rooms için Küçük, Orta ve Büyük Oda 
Çözümleri mevcuttur. Logitech Tap ile Oda Çözümleri gerekli tüm bileşenleri içerir: Logitech Tap dokunmatik kumanda, bir mini 
bilgisayar, Logitech iş ortakları tarafından odaya göre optimize edilmiş video konferans yazılımı ve bir Logitech konferans kamerası.  
Daha Fazla Bilgi için Satıcıyla Görüşün.

MEETUP

RALLY PLUSRALLY

ODA ÇÖZÜMLERİ
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ODA ÇÖZÜMLERİ

LOGITECH SCREEN SHARE

Bir dizüstü bilgisayarı veya tableti HDMI aracılığıyla bağlay-
arak tüm konferans odalarında anında ve kolayca içerik 
paylaşmanızı sağlar.  
Parça No: 939-001553

• Konferans odasındaki bilgisayarlar için kablolu içerik 
paylaşımı

• HDMI uyumlu çıkışla tüm cihazlardan paylaşım imkânı
• Neredeyse tüm toplantı veya web semineri hizmetleriyle 

çalışır5 

SMARTDOCK FLEX* 
AV, USB ve gücü tek bir CAT6 kablosuyla 
birleştiren ve konuklar için odadaki ekrana, 
kameraya ve hoparlöre kolay erişim 
olanağı veren AV Yönlendiricisini ekleyen, 
önerilen genişletme kiti. 
Parça No: 960-001213

• SmartDock'u odanın AV 
ekipmanından en fazla 50 ft (15 m) 
uzağa yerleştirin 

• Kablolu içerik paylaşımı için bir HDMI 
girişi ekler* Basitleştirilmiş kurulum 
için önemle önerilir

SMARTDOCK UZATMA KUTUSU 
Oda içi kablolamayı 5'i 1 arada özel 
kabloyla birleştiren temel uzatma kiti 
(14 mm çap, standart kablo kanalından 
geçirilemez). 
Parça No: 960-001118 

• 16 ft  (5 m) kablo küçük odalar için 
yeterlidir 

• Kablolu içerik paylaşımı için bir HDMI 
girişi ekler

LOGITECH SMARTDOCK AV Denetim Konsolu 

Tek dokunuşla katılma olanağı veren, görüntülü işbirliğini ve 
masaüstü paylaşımını kolaylaştıran, Microsoft Teams Rooms 
için AV denetim konsolu.  
Parça No: 960-001111 

• Microsoft Surface® Pro'yu güvenli şekilde kilitler 
• Çift 1080p ekran için HDMI, üç adet USB bağlantı noktası, 

Gigabit Ethernet ve kulaklık jakı dahil olmak üzere, hiçbir 
karmaşa yaratmadan bağlantı olanağı sunar

• 1080p30 HDMI girişi ve yakalama özelliğiyle içerik 
paylaşımını basitleştirir

SMARTDOCK İÇİN AKSESUARLAR
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Kişisel alanda görüntülü arama yapmak için dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmak ve kimlerin 
görebileceğini kontrol etmek gerekir. Logitech kişisel işbirliği çözümleri, tüm masaüstlerini anında 
işbirliği alanına dönüştürebilir. Tak ve çalıştır tipi USB HD web kamerası ve/veya kulaklık bileşimi veya 
dokunmadan kullanılabilen mobil bir hoparlör ile masaüstünden yüz yüze işbirliği çok kolaydır. Birinci 
sınıf web kameralarında, daha doğal ışık ve renk özellikleri sağlamak için görüntüleri optimize etmek 
üzere RightLight bulunur. Açık bir alanda veya özel bir ofiste olun, tüm ses çözümleri karşınızdakini 
duymanızı ve sizin sesinizin de iyi şekilde duyulmasını sağlamak için gürültü engelleme teknolojisiyle 
berrak sesler sağlar.

MASAÜSTÜ ÇÖZÜMLERİ
KİŞİSEL İŞ BİRLİĞİ
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LOGITECH BRIO
Video Konferans, akış ve kayıt İçin Ultra HD web kamerası  
Parça No: 960-001106

• 4K’ya kadar göz alıcı görüntü kalitesi
• HDR ve RightLight 3 ile her ışık altında mükemmel görünün
• Windows Hello™ yüz tanıma ile oturum açma işlevi sayesinde artırılmış güvenlik
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

LOGITECH C930e WEB KAMERASI
Geniş bir görüş alanına ve HD dijital yakınlaştırma özelliğine sahip,  
işletmelere yönelik web kamerası 
Parça No: 960-000972

• Video konferanslar için ideal 1080p HD kalitesi
• RightLight 2 ile düşük ışıkta olağanüstü performans
• Üstün cam mercek
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5 

LOGITECH C925e WEB KAMERASI
Entegre gizlilik kapağına sahip, uygun fiyatlı 1080p HD web kamerası 
Parça No: 960-001076 

• Masaüstü video konferanslar için tasarlanmıştır
• RightLight 2, standart ofis ışıklandırmasında net görüntüler sağlar
• Sürgülü dahili kapak gizliliği sağlar
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

LOGITECH B525 HD WEB KAMERASI
Kompakt, katlanabilen ve 360° döndürülebilen tasarımıyla hareket halindeki  
profesyoneller için idealdir. 
Parça No: 960-000842

• Kompakt formda 1080p HD kalitesi
• Katlanarak her yere rahatça götürülebilir
• 360° dönebilir, böylece her yöne çevirebilirsiniz
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

MASAÜSTÜ ÇÖZÜMLERİ

LOGITECH MOBİL HOPARLÖR P710e
Telefonunuz veya tabletiniz için, hızlı arama yapma olanağı ve gürültü  
önleme teknolojisiyle net sesler. Bluetooth cihazlarıyla eşleştirin veya bir  
cihazı P710e’ye dokundurarak NFC ile bağlayın. 
Parça No: 980-000742

• Neredeyse tüm bilgisayarlar veya mobil cihazlarla çalışır
• 15 saate kadar konuşma süresiyle kablosuz kullanım
• Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayar için entegre stant

NFC
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LOGITECH USB KULAKLIK H570e
Tüm gün konforlu bir kulanım ve verimlilik için, kullanımı kolay kablolu kulaklık.  
Parça No: 981-000575 (Çift), 981-000571 (Tek)

• Uzun süreli konfor için güçlü ve hafif
• Bulması kolay, kablo üzerinde denetimler
• Harika fiyata net ses
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

LOGITECH KABLOSUZ KULAKLIK H820e
Daha ileri düzeyde özgürlük için kablosuz kulaklık. Konforlu bir kullanım için,  
süngerli başlık ve yumuşak, değiştirilebilir kulaklık süngerleri ile tasarlanmıştır. 
Parça No: 981-000517 (Çift), 981-000512 (Tek) 

• 100 m kablosuz kullanım mesafesi
• 10 saate kadar konuşma süresi
• Gürültü önleme teknolojisi
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5

LOGITECH USB KULAKLIK H650e
Berrak sesli, akustik eko önleme işlevli ve gürültü önleyen mikrofonlu  
kablolu kulaklık.  
Parça No: 981-000519 (Çift), 981-000514 (Tek) 

• Dokunmatik ve sezgisel denetimler 
• Kurumsal seviyede ses kalitesi 
• Kurumsal kullanım için tasarlanmış ve sertifikalarla onaylanmıştır
• Mevcut video konferans uygulamalarınızla çalışır5 

LOGITECH ZONE WIRELESS
Yoğun çalışma alanlarında odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için  
tasarlanmış kablosuz kulaklık. USB-A alıcı ve Bluetooth ile bağlanır. 
Parça No: 981-000798

LOGITECH ZONE WIRELESS PLUS
Zone Wireless Plus‘ı tek bir Logitech Unifying™ USB alıcı ile kablosuz  
olarak masaüstünüze bağlayın. 
Parça No: 981-000806

• Müzik ve Konuşma için İdeal
• Basit Denetimler. Kullanımı Kolay.
• Tüm Gün Konfor
• Birden Çok Cihaz Bağlayın 

MASAÜSTÜ ÇÖZÜMLERİ
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GÖRÜNTÜLÜ 
TOPLANTILAR  
ARTIK ÇOK DAHA İYİ
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LOGITECH İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜMLERİ 
HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALIN
Şu adresi ziyaret edin: www.logitech.com/vcresourcecenter

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech logosu ve diğer Logitech markaları Logitech’e aittir ve tescilli olabilir. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  
Logitech bu yayında bulunabilecek hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan ürün, fiyat ve özellik bilgileri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

NOTLAR
1   Logitech eksiksiz oda çözümleri, katılımcıların işe hızla başlamasına ve bir video konferans toplantısı gerçekleştirmesine olanak sağlar. 
2   Logitech Video İşbirliği Programına katılanların güncel listesi için www.logitech.com/lcp adresini ziyaret edin. 
3 RightSense teknolojileri ürün ve yazılım sürümüne göre değişir. Lütfen Logitech cihazınızın özelliklerine bakın ve en iyi performans için en yeni ürün yazılımını yükleyin. 
4  https:// www.logitech.com /en-us / video-collaboration /resources / think-tank /infographics / the-huddle-room-meeting-experience.html 
5  Logitech Konferans Kamerları ve Web Kameraları; Microsoft Skype® For Business, Microsoft Teams, Google® Hangouts™ Meet, Zoom, BlueJeans, GoToMeeting®, 

WebEx™ ve USB kameraları ile ses cihazlarını destekleyen diğer video konferans, akış, kayıt uygulamaları için onaylanmıştır ve/veya bunlarla uyumludur. Daha fazla 
bilgi için lütfen www.logitech.com/vc adresindeki ürün sayfalarımızı ziyaret edin. 

6  MeetUp;120°çapraz,113°yatay ve 80,7°dikey görüş alanı sağlar. MeetUp özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://support.logitech.com/product/meetup-
conferencecam/specs adresini ziyaret edin 

7  Desteklenen video modları uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. 
8  Rally Camera 90° çapraz, 82,1° yatay ve 52,2° dikey görüş alanı sağlar. Rally Camera özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://support.logitech.com/

product/rally-ultra-hd-ptz-camera/specs adresini ziyaret edin 
9  RightSight Windows® 10 için başlangıç desteğiyle birlikte yazılım indirilince etkinleşir. Kullanılabilirlik için lütfen www.logitech.com/rightsight sayfasını ziyaret edin. 
10 PTZ Pro 2, 90° (geniş) ve 22° (Tele) çapraz, 82,1° yatay ve 52,2° dikey görüş alanı sağlar. PTZ Pro 2 özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://support.logitech.

com/product/conferencecam-ptz-pro2/specs adresini ziyaret edin 

Ağustos 2019’da yayınlandı

BAĞLANABİLİRLİK

Tak ve çalıştır USB Bluetooth kablosuz 
teknolojisi NFC Yakın Alan İletişim 

teknolojisi


