
HOUD EENVOUDIG 
CONTROLE 
OVER UW 
SAMENWERKING

VOORDELEN

• Geïntegreerde kalender, zodat u 
uw vergadering eenvoudig vindt en 
verbinding kunt maken 

• Dankzij de intuïtieve interface kunt 
u de kalender eenvoudig aan uw 
persoonlijke wensen aanpassen voor 
productievere vergaderingen 

• Power-over-Ethernet betekent dat u 
slechts één kabel nodig hebt, waardoor 
uw bureau er overzichtelijker uitziet 

• Eenvoudig te installeren doordat 
het product - als onderdeel van een 
complete Poly-video-oplossing – reeds 
gekoppeld is

POLY TC8

Deze intuïtieve aanraakinterface biedt eenvoudige toegang tot Poly-videoconferentie-
oplossingen. Het slanke ontwerp bevat een 8-inch touchscreen met hoge resolutie 
zodat de bedieningsopties duidelijk en toegankelijk zijn. Er is slechts één kabel nodig 
voor de stroomvoorziening en de uitwisseling van gegevens zodat een wirwar aan 
kabels wordt voorkomen. Als u een Poly TC8 gebruikt, hoeft u nooit meer bang te  
zijn dat u uw vergadering niet meer kunt voortzetten. Als u erop kunt vertrouwen  
dat u eenvoudig content kunt starten, eraan kunt deelnemen of dit kunt delen, dan 
kunt u zich richten op een betere samenwerking.

• Geïntegreerde kalender zodat u met één druk op de knop kunt deelnemen  
aan een gesprek

• Eenvoudig content delen, de camera aanpassen en de indeling van  
deelnemers wijzigen  

• Compatibel met de Poly Studio X-familie en Poly G7500
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SPECIFICATIES

POLY TC8
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INHOUD BEVAT

• Poly TC8- en RJ45 (LAN)-kabel

• Installatiehandleiding

• Afgedrukt garantiebewijs

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

• Afmetingen: 123 x 205 x 79 (mm)

• Micro-B USB 2.0 (diagnose)

• Mechanisch vergrendelingsmechanisme  
(Kensington-slot)

• Gewicht: 812 gram

WERKOMGEVING

• Temperatuur: 0 tot 40 °C

• Buiten bedrijf: -20 tot 60 °C

HOOGTE

• In bedrijf: ASL van 0 tot 10.000 ft

• Buiten bedrijf: ASL van 0 tot 35.000 ft

COMPATIBELE SYSTEMEN

• Poly G7500 (min. 3.0 software)

• Poly Studio X30 en Studio X50

BRUIKBAARHEID

• Scherm: 8 inch

• Beeldverhouding: 16 x 10

• Resolutie: WXGA (1280 x 800)

• Ontworpen met ingebouwde ondersteuning 
– geen externe standaard vereist

• Kijkhoek: 75 graden (U/D/L/R)

• Positionerings-/plaatsingshoek:  
60 graden

• Bediening via tikken/aanraken 
voor toegang tot call controls en 
beheerdersmenu’s

• Intuïtieve gebruikersinterface

TECHNOLOGIE

• Capacitieve aanraaksensor ondersteunt 
multi-touchfunctionaliteit

• Directe API-opdracht via netwerk

• LCD-scherm met LED-
achtergrondverlichting

• IPS (In-Plane Switching)

ELEKTRISCHE SYSTEMEN

• Power-over-Ethernet (PoE), compatibel 
met IEEE 802.3af klasse 3

• Energiebesparende slaapstand 

GARANTIE

• Eén jaar garantie op – onderdelen 
en arbeid

• 90 dagen softwaregarantie

ARTIKELNUMMER

• 2200-30760-001

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over Poly TC8 naar www.poly.com.

https://www.poly.com/us/en
http://www.poly.com

