
ŁATWE 
STEROWANIE 
WSPÓŁPRACĄ

KORZYŚCI

• Zintegrowany kalendarz ułatwia 
odnajdywanie spotkań i dołączanie 
do nich 

• Intuicyjny interfejs ułatwia 
personalizację urządzenia w celu 
prowadzenia bardziej  
produktywnych spotkań 

• Zasilanie przez sieć Ethernet PoE 
oznacza, że wymagany jest tylko  
jeden kabel, co pozwala utrzymać 
porządek na stole 

• Łatwa konfiguracja fabrycznie 
sparowanych rozwiązań wideo  
firmy Poly

POLY TC8

Ten intuicyjny interfejs dotykowy zapewnia łatwy dostęp do rozwiązań 
wideokonferencyjnych Poly. W smukłej obudowie mieści się 8-calowy ekran 
dotykowy o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia łatwy dostęp do opcji 
sterowania. Zasilanie i dane są przesyłane jednym kablem, co zapewnia większy 
porządek wokół urządzenia. Gdy zaczniesz korzystać z Poly TC8, raz na zawsze 
przestaniesz martwić się sprawami technicznymi podczas spotkań. Mając pewność 
łatwego zainicjowania spotkania lub dołączenia do niego i udostępniania materiałów 
podczas połączenia, możesz spokojnie skupić się na lepszej współpracy.

• Zintegrowany kalendarz umożliwiający dołączenie do rozmowy za jednym 
dotknięciem

• Łatwe udostępnianie materiałów, dostosowywanie widoku kamery i zmienianie 
układu uczestników  

• Zgodność z rodziną produktów Poly Studio X i Poly G7500
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DANE TECHNICZNE

POLY TC8
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ZESTAW OBE JMUJE:

• Urządzenie Poly TC8 i kabel RJ45 (LAN)

• Arkusz konfiguracji

• Wydrukowane oświadczenie gwarancyjne

WYMIARY

• Wymiary: 123 × 205 × 79 (mm)

• Micro-B USB 2.0 (diagnostyka)

• Mechanizm blokujący (blokada Kensington)

• Waga: 812 gramów

ŚRODOWISKO PRACY

• Temperatura pracy: od 0ºC do 40ºC

• Przechowywanie: od -20ºC do 60ºC

WYSOKOŚĆ

• Praca: od 0 do 3 km n.p.m

• Przechowywanie: 0 stóp do 10,6 km n.p.m

ZGODNE SYSTEMY

• Poly G7500 (oprogramowanie w wersji 
3.0 lub wyższej)

• Poly Studio X30 i Studio X50

UŻYTECZNOŚĆ

• Wyświetlacz: 8-calowy ekran

• Proporcje ekranu: 16 × 10

• Rozdzielczość: WXGA (1280 × 800)

• Wbudowana podstawka — nie wymaga 
dodatkowej podstawki

• Kąt widzenia: 75 stopni (góra/dół/l 
ewo/prawo)

• Kąt ustawienia/nachylenia: 60 stopni

• Dotknięcie otwiera elementy sterujące 
połączeniem i menu administracyjne

• Intuicyjny interfejs użytkownika

TECHNOLOGIA

• Pojemnościowy czujnik dotyku obsługuje 
funkcję wielodotyku

• Wydawanie bezpośrednich poleceń API 
przez sieć

• Panel LCD z podświetleniem LED

• IPS (In-Plane Switching)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

• Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE), zgodne 
z IEEE 802.3af klasy 3

• Energooszczędny tryb uśpienia

GWARANCJA

• Roczna gwarancja na sprzęt

• 90-dniowa gwarancja na oprogramowanie

NR K ATALOGOWY

• 2200-30760-001

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat Poly TC8 można znaleźć na stronie www.poly.com

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

