
VIVA-VOZ 
INTELIGENTE 
PARA SALAS  
DE CONFERÊNCIA

BENEFÍCIOS

• Câmera de vídeo se conecta ao pass-
through USB

• Indicadores de localização visual do 
rastreamento de falante (precisam ser 
ativados)

• Medidor visual de nível de voz com LED 
(precisa ser ativado)

• Funciona com computadores via USB e 
com smartphones via Bluetooth®

POLY SYNC 60

• Todos merecem ouvir a reunião inteira de maneira alta e clara. O viva-voz USB/
Bluetooth® inteligente Poly Sync 60 preenche salas de conferência pequenas a médias 
com um som incrível usando os poderosos alto-falantes duplos. Seja ouvido com seis 
microfones que focam na voz, não no barulho, mesmo do outro lado da sala. E, se os 
dois lados falarem juntos, o que é dito é transmitido tão naturalmente que ninguém 
perde nenhuma palavra. Conecte qualquer dispositivo, com opções de conectividade 
USB-A, USB-C e Bluetooth — basta conectar e começar a falar.

• Precisa de um som maior para salas maiores? Conecte duas unidades facilmente para 
uma recepção de voz maior. Esse é o modo mais fácil de fazer conferências.

• O foco permanece na voz dos participantes da conferência, e não no ruído de fundo, 
com um conjunto direcionável de seis microfones para redução de eco e ruídos

• As conversas correm naturalmente, mesmo com falantes simultâneos, graças  
ao áudio full-duplex

• Viva-voz de alto desempenho permitem que os usuários ouçam tudo claramente  
e permaneçam produtivos

• Tenha um áudio mais vibrante graças ao sistema de reflexo de graves com dois 
radiadores passivos para uma voz natural com graves profundos

• A voz é transmitida com um volume consistente, independentemente da distância 
entre o falante e a unidade, com controle de ganho adaptativo
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ESPECIFICAÇÕES

POLY SYNC 60

CONECTA-SE COM

• PC via USB-A/USB-C; smartphone via 
Bluetooth

COMPATÍVEL COM

• Windows® o Mac OS

RECURSOS DE INTERFACE DO USUÁRIO

• Controles sensíveis ao toque para 
- Atender/encerrar chamada 
- Mudo 
- Volume +/- 
- Botão de função programável 
- Emparelhamento via Bluetooth 
- Microsoft Teams (somente versões do 
Microsoft Teams)

• Controles com botões pressionáveis para 
- Ligar/desligar 
- Conexão em cadeia sem fio

• Duas barras de luz de status altamente 
visíveis para indicação de status da chamada 
em 360° e rastreamento de falante ativo

• Cabo combinado USB-A e USB-C

• Duas portas USB-A para carregamento de 
smartphone

• Uma porta pass-through de USB-A para 
câmera de vídeo USB

• Abertura de travamento Kensington 

CONECTIVIDADE SEM FIO

• NFC: toque para parear com dispositivos 
compatíveis com NFC

• Bluetooth v5.1

• Perfis Bluetooth compatíveis: A2DP, AVRCP, 
HFP, HSP, BLE

• Conecte duas unidades Poly Sync 60 sem 
fio para salas de reuniões maiores (ao se 
conectar sem fio com um PC ou smartphone 
via Bluetooth)

• Modos de Bluetooth particular/compartilhado 
para uso em reuniões comuns ou pessoais

RECURSOS DE ÁUDIO

• Conjunto direcionável de seis microfones

• Distância de recepção do microfone: até 3 m

• Ideal para salas com tamanho de até: 6 m x 
6 m

• Resposta de frequência do microfone: 100 Hz 
a 6,7 kHz

• Áudio full-duplex

• Redução de ruídos e eco

• Alto-falantes de 2 x 50 mm com alto 
desempenho para música

• Resposta de frequência do alto-falante: 75 Hz 
a 20 kHz

• Reflexo de graves com dois radiadores 
passivos

 
DIMENSÕES

• 37 x 122 x 394 mm

• 1,5" x 4,8" x 15,5"

PESO

• 1.000 g (35 oz)

COMPRIMENTO DO CABO

• 1.500 mm (59’’)

ACESSÓRIOS (INCLUSOS)

• Fonte de alimentação principal com 
adaptadores de pino globais

• Cabo USB com conectores USB-A e USB-C 

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

• Adaptador USB Bluetooth BT600

GARANTIA LIMITADA GLOBAL

• 2 anos 

APLICATIVOS COMPATÍVEIS

• Plantronics Hub, versões para desktop

• Pacotes do Plantronics Manager Pro: 
Gerenciamento e adoção de ativos

CERTIFICAÇÃO DE PLATAFORMAS

• Microsoft Teams* (pendente)

• Zoom (pendente)

• Compatível com uma grande variedade de 
plataformas

*Somente versões do Microsoft Teams
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SAIBA MAIS

Para mais informações sobre o Poly Sync 60, acesse  poly.com/sync-60
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