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CONECTAMOS PESSOAS, NÃO COISAS 

A Poly (anteriormente Polycom e Plantronics) é a empresa de 
comunicações globais que potencializa a conexão humana autêntica, 
bem como a colaboração com soluções abrangentes. 

A Poly está procurando novas maneiras de incluir detalhes 
significativos da comunicação interpessoal na comunicação  
de áudio e vídeo, a fim de reproduzir a experiência presencial, 
desenvolver mais relacionamentos pessoais, romper  
as barreiras e estreitar as distâncias;  
Um com o outro. Um com muitos. Muitos com muitos. 

Nossas soluções de interoperabilidade de vídeo, voz e headset 
de alta qualidade funcionam de maneira simples e flexível. 
A Poly é realmente um ponto único de compra para atender 
a todas as necessidades de dispositivos de colaboração pessoal 
e em grupo da sua organização. 

As soluções da Poly protegem seus investimentos, permitindo 
que os equipamentos de videoconferência e voz existentes 
funcionem perfeitamente com as plataformas de colaboração atuais 
e futuras. Nossa equipe de serviços profissionais da Poly fornece 
os conhecimentos necessários para planejar, implementar, operar 
e dar suporte ao seu ambiente de soluções. 

3ÍNDICE© 2019 PLANTRONICS, INC.
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ESPAÇO PEQUENO PARA A MESA

SALA DE CONFERÊNCIAS

FERRAMENTAS DE TI

EM QUALQUER LUGAR

ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

SUPORTE 
E SERVIÇOS

SOLUÇÕES INTEGRAIS DA POLY
A MELHOR EXPERIÊNCIA DE COLABORAÇÃO INTEGRAL: SIMPLES ASSIM

•  Estamos em qualquer lugar onde as comunicações e as nuvens de colabo-
ração interagem com as pessoas. Possibilitamos que você tenha conexões
simples e interações realistas, para que a colaboração entre pessoas se
concretize e a tecnologia fique em segundo plano.

•  Também fornecemos análises e informações de gerenciamento baseados em
dados para que tudo funcione de forma mais eficiente, inteligente e fácil.

•  Nossos especialistas em serviços ajudam a adaptar a tecnologia às suas
necessidades exclusivas, garantindo resultados satisfatórios a longo prazo.

NOSSO VALOR PARA OS NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS 

•  Líderes empresariais: mais formas de melhorar a comunicação, a colaboração
e, portanto, a produtividade.

•  Administradores de TI: ponto único de compra para atender a todas as
necessidades de dispositivos de comunicação com informação que ajuda a
antecipar as necessidades de manutenção, solucionar problemas remota-
mente e revelar como os usuários interagem com seus sistemas e ambientes
de trabalho.

•  Parceiros empresariais: um parceiro confiável que entende e complementa
o seu negócio, oferecendo produtos que excedem as expectativas do nosso
grupo de clientes.

ADMINISTRAÇÃO 
ANALÍTICA 

INTEROPERABILIDAD
E

VÍDEO MESA DE TRABALHOCONFERÊNCIA HEADSETS SOFTW ARE SERVIÇOS

4ÍNDICE© 2019 PLANTRONICS, INC.
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ESPAÇO 
PEQUENO

5ÍNDICE



ESPAÇO PEQUENO 
SISTEMAS DE VÍDEO

IDEAL PARA 

Salas pequenas que precisam de uma solução de 
vídeo tudo-em-um

IDEAL PARA 

Salas pequenas onde é necessária a conexão 
com várias plataformas de vídeo como serviço 
(VaaS) através de USB

• Compatível nativamente com Zoom Rooms

• Conecte-se a qualquer ecossistema para
desfrutar de uma experiência nativa. Não é
necessário PC ou Mac.

• Supressão avançada de áudio

• Conecte-se a uma rede baseada em padrões

• Compatível com a resolução 4K Ultra HD

• Compartilhamento de conteúdo sem fio
integrado por meio de Miracast, Airplay e do
aplicativo Poly Content

• Melhor qualidade de áudio da categoria

• Rastreamento automático de
participante ativo

• Gerenciado de forma centralizada para
reduzir a carga de TI.

NOVO 
* POLY STUDIO X30

NOVO 
POLY STUDIO

6ÍNDICE

* Compatibilidade nativa com o Microsoft
Teams incorporada em 2020 e
interoperabilidade nativa com Zoom,
Goto e 8x8

© 2020 PLANTRONICS, INC.
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ESPAÇO PEQUENO 
CÂMERAS

• Captura 1080p30 de alta definição com
saturação e brilho de cores vivas para obter
uma reprodução mais precisa e imagens
mais realistas.

• Zoom eletrônico de 4x e um campo de visão
de 74 graus

• Transmissão simultânea de video

• Instalação em segundos, sem
necessidade de drivers

• Enquadramento em grupo
inteligente e mãos livres

• Sensor 4K com zoom digital de 5x

• Dois microfones embutidos com recepção
cristalina para conversas mais produtivas

• Desempenho consistente para uso em
pequenos grupos, integrando-se a PCs, ao
Poly G7500, à Série RealPresence Group e
Poly Trio com VisualPro

IDEAL PARA 

Áreas de trabalho pessoais e salas pequenas que 
precisam de uma câmera de vídeo USB compacta

IDEAL PARA 

Pequenas salas de conferência que precisam 
de uma câmera mãos livres para 
acompanhamento dos participantes ativos

EAGLEEYE MINI EAGLEEYE CUBE
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ESPAÇO PEQUENO 
ÁUDIO

• Conecte-o ao computador via USB ou a um
dispositivo celular via Bluetooth

• A tecnologia NoiseBlock da Poly elimina
automaticamente o ruído de fundo que não
seja a fala

• Tempo de conversação de até 10 horas com
uma única carga

• Compatível com Zoom e também é certifi-
cado para o MS Teams

IDEAL PARA 

Salas pequenas que precisam de  
um alto-falante Bluetooth® sem fio

CALISTO 7200

• Incrível qualidade da voz e
recepção de até 3,7 m (12 pés)

• Início de reunião ao toque de um botão

• Conectividade com várias plataformas
SIP simultaneamente

• Conectividade de áudio para
dispositivos móveis

IDEAL PARA 

Salas menores que exigem uma qualidade 
excepcional de conferências de áudio

TRIO 8300

NOVO
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SALA DE 
CONFERÊNCIAS

9ÍNDICE© 2019 PLANTRONICS, INC.



SALA DE CONFERÊNCIAS 
SISTEMAS DE VÍDEO

• Oferece a melhor experiência de áudio e
vídeo da categoria por meio de soluções
periféricas Poly USB

• Combina a experiência intuitiva do usuário
das salas do Microsoft Teams com uma
poderosa experiência de áudio e vídeo

• Em parceria com as soluções HP
e Lenovo MTR

IDEAL PARA 

Salas de conferência pequenas a grandes com 
conectividade nativa ao Microsoft Teams

PACOTES MTR DA POLY

• Compatível com Microsoft Teams, Zoom Rooms e
LogMeIn GoTo nativamente

• Conecte-se a qualquer ecossistema para desfrutar
de uma experiência nativa.
Não é necessário PC ou Mac.

• Supressão avançada de áudio

• Conecte-se a uma rede baseada em padrões

• Compatível com a resolução 4K Ultra HD

• Compartilhamento de conteúdo sem fio integrado
por meio de Miracast, Airplay e do aplicativo Poly
Content

* Compatibilidade nativa com o Microsoft Teams
incorporada em 2020 e interoperabilidade nativa
com Zoom, Goto e 8x8

Também adequado para ESPAÇOS PEQUENOS

IDEAL PARA 

Salas pequenas a médias onde é 
necessário o sistema de videoconferência 
tudo-em-um

• Compatível com Microsoft Teams, Zoom
Rooms e LogMeIn GoTo nativamente

• Resolução de vídeo e conteúdo
4k Ultra HD

• O compartilhamento de conteúdo é feito
sem fio a partir de qualquer dispositivo

• Interface de usuário exclusiva para 
troca de conteúdo e videoconferência

• Lousa digital e anotação de conteúdo

IDEAL PARA 

Salas médias a grandes nas quais são 
necessárias videoconferências personalizadas

G7500

NOVO NOVO

POLY STUDIO X50

10ÍNDICE© 2020 PLANTRONICS, INC.
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SALA DE CONFERÊNCIAS 
SOLUÇÕES COMPLETAS

• Experiência totalmente imersiva para
usuários que possuem uma parede de mídia
de 5,4 m (18 pés), três telas de moldura fina
de 84 polegadas em 4K UltraHD e uma
disposição flexível de conteúdo para que
todos, e tudo, possam ser vistos claramente

• Acomoda até 21 participantes em cada sala,
o que pode ser visto claramente no vídeo,
independentemente de estarem sentados,
em pé ou até andando pela sala.

IDEAL PARA 

Empresas da lista Fortune 500 que 
desejam obter uma grande sala de vídeo 
totalmente imersiva

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

• Impressionante qualidade de vídeo
aprimorada em 4K em telas de moldura
ultrafina de 65 polegadas para oferecer
maior realismo

• Solução surpreendentemente acessível
que oferece uma experiência imersiva sem
exceder o orçamento

• Opções flexíveis de compra para que você
possa adaptar o sistema às suas
necessidades e orçamento

IDEAL PARA 

Empresas da Fortune 500 que desejam 
obter uma sala de vídeo média totalmente 
imersiva

REALPRESENCE IMMERSIV
E STUDIO FLEX

• Experiência de usuário incomparável com o
funcionamento da câmera com viva-voz,
controle fácil da interface de toque e
inovações de áudio para eliminar distrações

• Funciona com o conjunto mais amplo de
redes de UC

• Pacote simples tudo-em-um para realizar
com facilidade uma implantação global

• Videoconferências de alta definição: realize
reuniões com detalhes e cores realistas

IDEAL PARA 

Salas médias a grandes que precisam 
de implantação fácil de vídeo

MEDIALIGN



SALA DE CONFERÊNCIAS 
ÁUDIO

• Microfones com captação 360 graus com
recepção de até 3 m (10 ft) e ideal para
salas de conferência pequenas
e médias

• Com tecnologia Acoustic Clarity Poly
e redução dinâmica de ruído para
excelente qualidade de voz

• Fácil de instalar e usar a partir de linhas
telefônicas padrão (não é necessário
conhecimento técnico)

• Porta de aplicativos, que se conecta
a telefones celulares para discar de salas
sem uma linha telefônica analógica
ou a um PC para fazer chamadas
pela Internet

IDEAL PARA 

Salas de conferência pequenas e médias 
onde é necessário realizar conferências 
analógicas

SOUNDSTATION2

• Incrível qualidade da voz com áudio de
14kHz e recepção de até 4,3 m (14 ft)

• Início de reunião ao toque de um botão

• Conectividade com várias plataformas

• Conectividade de áudio versátil a partir
de um dispositivo celular (USB, Bluetooth)

• Telefone de conferência certificado para
Microsoft Teams e Skype for Business

IDEAL PARA 

Salas médias que requerem conferência 
de áudio robusta com uma interface de 
toque simples

TRIO 8500

• Incrível qualidade da voz, com áudio
de até 22 kHz e recepção de até 6 m (20 ft)

• Início de reunião ao toque de um botão

• Conectividade com várias plataformas

• Conectividade de áudio versátil a partir
de um dispositivo celular (USB, Bluetooth)

• Telefone de conferência certificado para
Microsoft Teams e Skype for Business

IDEAL PARA 

Salas maiores que exigem o melhor 
desempenho do telefone de conferência com 
uma interface de toque simples

O PRODUTO FAVORITO DOS CLIENTES 

TRIO 8800

12ÍNDICE© 2020 PLANTRONICS, INC.



13ÍNDICE© 2020 PLANTRONICS, INC.

• Para uso com um monitor e opções
de câmeras EagleEye USB

• Funcionalidade de compartilhamento
de conteúdo sem fio e com fio

• Função plug-and-play fácil para
implantação imediata

• Compatível com várias plataformas
e serviços de videoconferência
simultaneamente

NOTA: Para uso somente com a série para 
conferências Poly Trio

• Compatível com 1 ou 2 monitores
e câmeras avançadas EagleEye (HDCI)

• Funcionalidade de compartilhamento
de conteúdo sem fio e com fio

• Função plug-and-play fácil para
implantação imediata

• Compatível com várias plataformas
e serviços de videoconferência
simultaneamente

NOTA: Somente para uso com 
Poly Trio 8800 e 8500

IDEAL PARA 

Salas pequenas a médias, nas quais é 
necessário adicionar compartilhamento 
de vídeo e conteúdo ao Poly Trio

IDEAL PARA 

Salas médias e grandes em que o 
compartilhamento de vídeo e conteúdo 
precisa ser adicionado ao Poly Trio

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

SALA DE CONFERÊNCIAS 
ACESSÓRIO DE VÍDEO DO TRIO
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SALA DE CONFERÊNCIAS 
CÂMERAS

• Funciona em conjunto com câmeras
da série EagleEye IV em até 1080p60

• Ideal para salas pequenas a médias,
oferece aos usuários uma experiência
de telepresença acessível e sem
intervenção manual

• Monitora continuamente a atividade
da sala, enquadra os participantes
automaticamente e fornece dados
analíticos abrangentes

IDEAL PARA 

Salas pequenas a médias, onde é necessária 
a análise e o acompanhamento do 
participante ativo

EAGLEEYE PRODUCER

• Detalhes incríveis e cores naturais com
reso-lução total de 1080p60

• O zoom óptico de 10x e a ampla faixa de visão
panorâmica e inclinação oferecem cobertura
adicional sem comprometer a qualidade

• Fácil de instalar com as soluções de vídeo Poly
para grupos ou como uma câmera USB

IDEAL PARA 

Salas médias e grandes, onde é necessária 
uma excelente câmera de acompanhamento 
do participante ativo

EAGLEEYE DIRECTOR II
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• Solução de áudio instalada que resolve dificuldades
acústicas tanto em salas de conferência quanto
em auditórios

• Instalação e configuração simples, mesmo em
grandes ou complexos sistemas de colaboração,
graças ao software de configuração SoundStructure
Studio e Polycom OBAM (One Big Audio Matrix)

• Cancelamento de eco acústico estéreo (AEC)
sem comparação

• Eliminação inovadora de reverberações, permitindo
um layout de microfone, alto-falante e interlocutor
mais flexível, além de reforço do som da fala

IDEAL PARA 

Espaços maiores que requerem 
conferências avançadas e configuráveis 
em salas com desafios acústicos

SOUNDSTRUCTURE

SALA DE CONFERÊNCIAS 
ÁUDIO INSTALADO
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PARA 
A MESA 
DE TRABALHO

16ÍNDICE© 2019 PLANTRONICS, INC.
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• A armação é leve e oferece durabilidade,
ajuste confortável e personalizável

• As almofadas em courino são dobráveis
para facilitar o transporte (C3215/
C3225)

• Controles intuitivos integrados para
atender e finalizar chamadas, ativar o
mudo e subir (+) ou baixar (-) o volume

• Conectividade e mobilidade com
USB/USB-C com um cabo de 3,5 mm
(C3215/C3225)

• Compatível com Zoom

• Conecta-se ao PC e Mac via USB/USB-C,
smartphone e tablet através de um cabo
de 3,5 mm

• Controles online intuitivos para atender/
finalizar chamadas, ajustar o volume
e ativar o mudo

• Característica do recurso de equalização
dinâmica que ajusta automaticamente
o áudio para o uso de multimídia ou de voz

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

• Tecnologia de cancelamento de ruído
adaptativo para bloquear barulhos
distrativo

• Design inovador com microfone sem
haste com tecnologia de comunicação
clara da Poly

• Alerta dinâmico de silêncio que detecta
e avisa se você estiver falando quando
o dispositivo estiver no mudo.

• Conectividade USB-A ou USB-C

• Certificado para uso com o
Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

IDEAL PARA 

Profissionais que precisam de um fone de 
ouvido com fio básico para usar a telefonia 
através do computador

IDEAL PARA 

Trabalhadores treinados com altos volumes de 
chamadas que precisam de headset com fio 
para usar a telefonia através do computador

IDEAL PARA 

Profissionais que desejam um headset com fio 
e sem haste (fone de ouvido para escutar 
música) em espaços barulhentos de escritórios 
em plano aberto

SERIE BLACKWIRE 3200SERIE BLACKWIRE 5200

PARA A MESA 
HEADSET COM FIO

NOVO BLACKWIRE 7225
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• Alcance de até 120 m (394 ft)

• Até 12 horas de conversa para
cada carga

• Realiza conferências com até quatro
hadsets em uma única base

IDEAL PARA 

Profissionais corporativos ou de Centrais 
de Atendimento que devem estar conectados a 
telefones de mesa e computadores, ou celulares

PARA A MESA 
HEADSETS SEM FIO DECT

NOVO

SERIE SAVI 8200 OFFICE Y UC

NOVO

SERIE SAVI 7200 OFFICE

• O único headset DECT™ com cancelamento
ativo de ruído (Savi 8220)

• Com certificado dos padrões oficiais
de segurança do foro DECT™

• Microfone com cancelamento de ruído
com limitação de conversas próximas

• Este dispositivo inclui a mais recente tecnologia
DECT™, compatível com som de banda larga
e não afeta a densidade do usuário

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

Também é adequado para ATENDIMENTO AO CLIENTE
© 2020 PLANTRONICS, INC.

Também é adequado para ATENDIMENTO AO CLIENTE

IDEAL PARA 

Trabalhadores de escritório que precisam de 
headsets com mobilidade, alcance e conectividade 
com seu telefone de mesa no ambiente de trabalho
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• Cancelamento de ruído ativo (ANC) que ajuda
a bloquear sons em ambientes barulhentos

• Sensores inteligentes que encaminham
as chamadas, além de atendê-las e silenciá-las
automaticamente

• Som estéreo Hi-Fi que gera uma
experiência mais envolvente

• Função de silêncio dinâmico que avisa
se você tentar falar quando o dispositivo estiver
no mudo

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom
Também adequado para uso EM QUALQUER LUGAR
© 2020 PLANTRONICS, INC.

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório que precisam 
de headsets Bluetooth estéreo de nível 1

HEADSET SEM FIO BLUETOOTH

• Disponível em dois estilos de uso:
estéreo Hi-Fi ou monoauricular

• Haste do microfone flexível e design
ergonômico para conforto duradouro

• Livre circulação em um alcance de até 30 m (98 ft)
com um dispositivo Bluetooth® classe 1

• Até 12 horas de conversação e
até 15 horas de reprodução de áudio

• Certificado para uso com o
Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

Também adequado para uso EM QUALQUER LUGAR

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório que transitam 
constantemente pelo local de trabalho e 
precisam atender chamadas no computador 
ou dispositivos móveis

SERIE VOYAGER 4200 UC

O PRODUTO FAVORITO 
DOS CLIENTES

VOYAGER FOCUS UC

PARA A MESA 
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• Conecte-se ao seu telefone de mesa, PC
ou Mac ou ao seu celular com Bluetooth

• Alcance de até 91 m (300 ft)* com
tecnologia Bluetooth classe 1

• Opção para conectividade Bluetooth com
o mais recente USB-C ou USB-A atual

• Fique conectado o dia todo com
as opções da base de carregamento

• Botão exclusivo para Teams
nas versões de Microsoft Teams

• Certificado para uso com
Microsoft Teams em 2020

• Conecte-se ao seu telefone de mesa, PC
ou Mac ou ao seu celular com Bluetooth

• Alcance de até 75 m (250 ft) (campo de
visão) com tecnologia Bluetooth classe 1

• Opção para conectividade Bluetooth com
o mais recente USB-C ou USB-A atual

• Fique conectado o dia todo com
as opções da base de carregamento

• Botão exclusivo para Teams
nas versões de Microsoft Teams

• Certificado para uso com
Microsoft Teams em 2020

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório e móveis que 
desejam realizar e receber chamadas em viva-
voz sem interferência de ruídos do escritório

SERIE VOYAGER 4200 OFFICESERIE VOYAGER 5200 OFFICE

PARA A MESA 
HEADSET SEM FIO BLUETOOTH

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório e móveis que 
desejam realizar e atender chamadas em viva-
voz dentro e fora do escritório



PARA A MESA 
TELEFONES IP

• Telefone IP de mesa básico de quatro
linhas com visor colorido

• Áudio premiado com as tecnologias HD
Voice e Acoustic Fence da Poly

• Compatibilidade com headsets conectados
via USB e RJ9

• Portas Ethernet 10/100/1000 duplas e
compatíveis com Wi-Fi com adaptador
USB OBiWiFi5G opcional

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório, de Centrais 
de Atendimento e vendedores varejistas 
que precisam de um confiável telefone 
com cabo

VVX 250

• Telefone IP de mesa de seis linhas e médio
alcance com visor colorido

• Áudio premiado com as tecnologias HD
Voice e Acoustic Fence da Poly

• Compatibilidade com headsets conectados
via USB e RJ9

• Portas Ethernet 10/100/1000 duplas
e compatíveis com Wi-Fi com adaptador
USB OBiWiFi5G opcional

IDEAL PARA 

Profissionais cuja função requer uma 
conectividade confiável e que realizam 
uma quantidade moderada de chamadas

VVX 350

• Telefone IP de mesa de 12 linhas com
alto desempenho e visor colorido

• Áudio premiado com as tecnologias HD
Voice e Acoustic Fence da Poly

• Compatibilidade com headsets
conectados via USB e RJ9

• Portas Ethernet 10/100/1000 duplas
e compatíveis com Wi-Fi com
adaptador USB OBiWiFi5G opcional

IDEAL PARA 

Gerentes e profissionais que realizam 
uma quantidade moderada de chamadas; 
ou para pequenos escritórios que desejam 
uma configuração de sistemas de teclado 
de várias linhas

O PRODUTO FAVORITO DOS CLIENTES** 

VVVX 450

21ÍNDICE© 2020 PLANTRONICS, INC.
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PARA A MESA 
TELEFONES IP

• Telefone de mesa IP de linha dupla de
nível básico com tecnologias Poly HD
Voice e Acoustic Fence

• Compatível com headset conectado
via RJ9 (não suporta USB)

• 1 porta Ethernet 10/100

• Base de mesa e suporte
de parede incluídos

• Certificado para uso com
o Google Voice da G Suite

IDEAL PARA 

Usuários de recepção e áreas comuns 
que fazem poucas chamadas e precisam 
de conectividade de voz confiável

VVX 150
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PARA A MESA 
TELEFONES MULTIMÍDIA

• Compatibilidade nativa com
o Microsoft Teams, compatível
com o Skype for Business e o OpenSIP
em breve em 2020

• Base reversível que suporta montagem
na parede ou uso em computador de mesa

• Tela LCD multitoques de 5" e uma porta
USB tipo A

• Compatibilidade com Wi-Fi e Bluetooth
via chave USB opcional

• Certificado para uso com
Microsoft Teams em 2020

• Compatibilidade nativa com
o Microsoft Teams, compatível
com o Skype for Business e o OpenSIP
em breve em 2020

• Tela LCD multitoques de 5", duas portas
USB (tipo A e tipo C), Bluetooth integrado

• Botão exclusivo para Microsoft Teams

• Uma opção de modelo com ou sem o fone
tradicional para uso com headset

• Compatibilidade nativa com o Microsoft Teams,
compatível com o Skype for Business
e o OpenSIP em breve em 2020

• Tela LCD multitoques de 7", duas portas USB
(tipo A e tipo C), Bluetooth e Wi-Fi integrados

• Botão exclusivo para Microsoft Teams

• Uma opção de modelo com ou sem o monofone
tradicional de telefone para uso com um headset

• Certificado para uso com
Microsoft Teams em 2020

IDEAL PARA 

Telefone de uso em áreas comuns 
ou no nível básico para o Microsoft Teams

IDEAL PARA 

Profissionais que precisam 
de um telefone Microsoft Teams nativo

IDEAL PARA 

Gerentes e executivos que desejam 
um telefone Microsoft Teams nativo 
com uma tela maior

CCX 400CCX 500CCX 600

NOVO NOVO NOVO



EM QUALQUER
LUGAR
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EM QUALQUER LUGAR 
HEADSET SEM FIO BLUETOOTH

• Estilo discreto e conforto durante todo o dia

• Comunicação profissional e nítida

• Opções de conectividade (telefone de mesa, PC,
Mac ou dispositivo móvel) que se adaptam aos
usuários

• Estojo de carregamento portátil para fornecer
energia ao dispositivo a qualquer hora, em
qualquer lugar

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

• Microfones omnidirecionais sem hastes
emparelhadas dualmente com processamento
digital de sinais (DSP) aprimorado

• Modo de cancelamento de ruído ativo duplo
(ANC) que permite escolher o nível preferidos
de redução de ruído

• Sensores inteligentes que direcionam
chamadas, além de atendê-las e silenciá-las
automaticamente

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

• Design sem hastes, que conta com quatro
microfones omnidirecionais e cancelamento de
ruído ativo (ANC)

• Headset com um ajuste confortável, oferecendo
som estéreo Hi-Fi

• Haste para o pescoço que vibra para alertá-lo
em caso de chamada recebida

• Emparelha com até oito dispositivos e se conecta
com dois simultaneamente

• Certificado para uso com
o Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom
Também adequado para uso NA MESATambém adequado para uso NA MESA

IDEAL PARA 

Profissionais móveis que 
precisam de headset Bluetooth 
discretos e portáteis

IDEAL PARA 

Profissionais de escritório e remotos que 
precisam de uma haste de pescoço Bluetooth 
confortável que inclua headset

IDEAL PARA 

Profissionais que trabalham 
em ambientes com distrações, 
de qualquer lugar ou no escritório

VOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

O PRODUTO FAVORITO DOS CLIENTES

VOYAGER 5200 UC
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ENQUANTO VIAJA
CAIXA DE SOM

• Conexão USB plug-and-play com uma prática
organização de cabos

• Incrível qualidade de áudio com áudio
full duplex, cobertura de sala de 360 graus
e alerta dinâmico de mudo

• Compacto e portátil com estojo
de transporte incluído

• Botão exclusivo para Microsoft Teams
na versão de Microsoft Teams

• Certificado para uso
com Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

• ALTO-FALANTE BLUETOOTH® PESSOAL

• Viva-voz Bluetooth portátil e pessoal com áudio
de 360 °

• Toda conversa é clara, graças à ampla resposta
de freqüência de um alto-falante amplificado.

• Use controles simples e intuitivos com um toque

• Conexão USB plug-and-play ou cabo
de 3,5 mm com uma prática organização
de cabos

• Incrível qualidade de áudio com áudio
full duplex, cobertura de sala de 360
graus e alerta dinâmico de mudo

• Compacto e portátil com estojo
de transporte incluído

• Certificado para uso
com Microsoft Teams em 2020

• Compatível com Zoom

IDEAL PARA 

Trabalhadores que precisam 
de um alto-falante USB plug-and-play

IDEAL PARA 

Ideal para trabalhadores remotos que querem 
colaborar com melhor qualidade de audio

IDEAL PARA 

Trabalhadores móveis que precisam 
de um alto-falante leve e flexível

CALISTO 3200 CALISTO 5300CALISTO 5200
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ATENDIMENTO
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ATENDIMENTO AO CLIENTE

• Conectividade USB ou QD

• Juntas de alumínio de qualidade
aeronáutica e estrutura de haste
de microfone de peça única

• Sinais sonoros e visuais para
o posicionamento  ideal da haste
do microfone

• Compatibilidade de som de banda larga
de alta qualidade com a proteção auditiva
SoundGuard®

• Opção de tubo de voz disponível

• Haste de microfone extensível para máxima
recepção de voz e cancelamento de ruído

• Excelentes materiais que oferecem
resistência e conforto ao longo do dia

• Compatibilidade de som estéreo de banda
larga de alta qualidade com proteção
auditiva SoundGuard® DIGITAL

• Conectividade USB ou QD

IDEAL PARA 

Funcionários de Centrais 
de Atendimento que precisam 
de um headset para uso o dia inteiro

IDEAL PARA 

Funcionários de Centrais de Atendimento 
que precisam de um excelente headset 
para uso o dia inteiro

SERIE ENCOREPRO 500 SERIE ENCOREPRO 700

• Microfone flexível com cancelamento de ruído

• Resposta de frequência otimizada por voz
para conversas mais claras

• Alerta silencioso dinâmico exclusivo (apenas USB)

• Proteção acústica com G616 e TWA (somente USB)

IDEAL PARA 

Funcionários de Centrais de Atendimento 
que precisam de um headset para uso 
o dia inteiro

POLY ENCOREPRO 300
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ATENDIMENTO AO CLIENTE

• Controles e funções de chamada
Quick Connect para oferecer conforto
com um acesso rápido

• Cancelamento de eco e ruído superior
para conversas mais claras e completas

• Atualizações de firmware
para download

IDEAL PARA 

Conectar os headsets aos softphones 
de computadores em Centrais 
de Atendimento

PROCESSADOR DE ÁUDIO 
USB SÉRIE DA
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FERRAMENTAS 
PARA TI
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FERRAMENTAS DE TI
FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO

• Simplifique a implantação e o
gerenciamento de seus dispositivos
de áudio e vídeo da Poly

• Monitore e solucione problemas
com facilidade de qualquer lugar

• Confie em serviços seguros, escaláveis
e redundantes

• Aproveite a flexibilidade e reduza os
custos migrando para uma arquitetura
em nuvem

• Aproveite o provisionamento avançado
de dispositivos para garantir operação
consistente e experiência do usuário

• Solução remota de problemas que
economiza tempo e dinheiro e aumenta
a satisfação do cliente

• Aproveite a confiança em saber que a
solução é segura, escalável  e redundante

• Obtenha informação

• Simplifique o gerenciamento e a adoção
de headsets

• Solução remota de problemas

• Otimize seu investimento em UC através

de informações analíticas

IDEAL PARA 

Provedores de serviços que oferecem aos clientes 
gerenciamento preferencial dos investimentos
em telefones de conferência e de mesa da Poly

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT 
SERVICE PARA PROVEDORES 
DE SERVICIOS

IDEAL PARA 

Equipes de TI que precisam gerenciar 
os headsets remotamente

PLANTRONICS MANAGER PRO

IDEAL PARA 

Empresas que precisam gerenciar 
dispositivos de áudio e vídeo da Poly

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT 
SERVICE FOR ENTERPRISE
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• Implantação flexível em seus próprios
servidores de hardware ou em sua
nuvem privada ou em uma mistura dos
dois ambientes

• Licenças simples que se adaptam
às suas necessidades

• Inclui clientes de software para
dispositivos da Web, dispositivos
móveis e de mesa, para que os usuários
possam se conectar perfeitamente
de qualquer lugar

• Serviço em nuvem para gerenciar seus
dispositivos de forma centralizada, inclui
onboarding, inventário, configuração, gestão
de software, utilização, monitoramento,
experiência, adoção e tendências.

• Atualmente a solução suporta Poly
Studio X, G7500 e família Trio, em breve
adicionaremos nossos telefones e headsets.

IDEAL PARA 

Conexão, gerenciamento, firewall transversal 
e dados analíticos para controle completo em 
seu próprio data center

REALPRESENCE CLARITI

IDEAL PARA 

Organizações que necessitam de percepções 
em-basadas e orientadas por dados para otimizar 
seu espaço de trabalho

POLY LENS

FERRAMENTAS DE TI
SOFTWARE DE COLABORAÇÀO
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FERRAMENTAS DE TI 
INTEROPERABILIDADE

• Serviço de interoperabilidade de vídeo
baseado na nuvem ou uso da infraestrutura
de colaboração RealPresence Clariti

• Fornece conectividade desde os terminais
de vídeo baseados em padrões até as
reuniões do Microsoft Teams usando o
calendário do Outlook

• Permite que os clientes aproveitem os
recursos de vídeo existentes e migrem para
o Microsoft Teams

IDEAL PARA 

Organizações que precisam conectar 
dispositivos de vídeo baseados em padrões 
ao Microsoft Teams e Skype for Business

REALCONNECT
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SUPORTE    
E SERVIÇOS
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ATENDIMENTO E SERVIÇOS

• Acesso prioritáro à equipe de especialistas

• Aproveite as décadas de experiência
de especialistas em UC&C

• Planeje a solução ideal para reduzir os
riscos de implementação

• Promova a adoção dentro da organização

IDEAL PARA 

Gerentes de TI que precisam de ajuda para 
aproveitar ao máximo os terminais de UC, 
as salas de reunião e a rede de colaboração

CONSULTORIA

• Assistência técnica abrangente, de forma
ininterrupta ou durante o horário comercial.

• Acesso a atualizações e aprimoramentos
de software à medida que são lançados

• Substituição antecipada de peças

• Opções de assistência para atender
às necessidades do cliente

• Implementação perfeita no ambiente
de produção

• Uma solução exclusiva para uma implementação
suave e integrada

• Acelere o retorno do investimento instalando,
implementando e integrando rapidamente sua
solução de colaboração

IDEAL PARA 
Diretores e gerentes de TI responsáveis 
por soluções de colaboração

ASSISTÊNCIA

IDEAL PARA 

Gerentes de TI que precisam de ajuda 
para instalar ou migrar suas soluções 
da Poly

IMPLEMENTAÇÃO
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• Um conjunto de serviços para melhor
planejamento, implantação de headset, adoção,
durabilidade e substituição

• Minimize o impacto da interferência Bluetooth
em áreas de trabalho com análise de densidade.

• Instalação e implantação fáceis com suporte
do usuário final para otimizar a adoção
e a produtividade

• Maximize a vida útil dos headsets e gerencie
o inventário com precisão.

• Monitore e gerencie o desempenho
de sua solução de colaboração forma
remota

• Forneça confiabilidade, disponibilidade
e segurança de rede previsíveis
para sua solução de colaboração crítica
para o negócio

• Serviços do Microsoft Teams e migração
do Skype for Business ou PBX Legado
para o Microsoft Teams

• Cobertura global ininterrupta

IDEAL PARA 

Profissionais e líderes de TI que desejam 
maximizar o valor de seu investimento 
em headsets

SERVIÇOS DE HEADSETS 

IDEAL PARA 

Gerentes de TI que desejam terceirizar 
a hospedagem e o gerenciamento diário 
de suas soluções de UC

SERVICIOS GERENCIADOS

• Otimize suas soluções de infraestrutura
da Poly para obter o mais alto desempenho

• Maximize o valor do seu investimento em
UC&C enquanto acelera a implementação
e otimiza o desempenho

• A família de aplicativos corporativos
disponíveis para melhorar a produtividade
do usuário final e simplificar as tarefas
de administração

IDEAL PARA 

Profissionais e gerentes de TI que desejam 
garantir que seus ambientes de UC 
trabalhem com a máxima eficiência 

SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO

ATENDIMENTO E SERVIÇOS
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Polycom Brasil
São Paulo
(11) 3638-4410 (vendas) 
marketing_brasil@poly.com

Em caso de dúvidas: poly.com/contact

Como comprar: poly.com/contact-sales

Mais informações online: poly.com

Escritórios da Poly em todo o mundo: poly.com/office-locations


