
POLY STUDIO E70

O Poly Studio E70 é a primeira câmera inteligente em sua categoria, com altíssima 

qualidade de vídeo, recursos de áudio de última geração e recursos avançados 

para salas de reunião. Câmeras duplas com sensores 4K otimizadas com a 

tecnologia Poly DirectorAI, criando uma experiência de vídeo incomparável, 

perfeita para locais de trabalho híbridos.  A capacidade de transição entre uma 

lente ampla angular e uma lente estreita significa que todos na sala podem ser 

vistos em detalhes. O modelo Poly Lens permite fácil instalação e controle, e tudo 

o que você precisa fazer é aproveitar uma experiência de reunião virtualmente 

presencial.

• Câmeras duplas com sensores 4K+

• Conjunto de câmeras baseadas em IA

• Obturador de privacidade eletrônico motorizado e integrado

• Inclui software de controle Poly Lens

• Compatível com o Poly G7500 e Poly Microsoft Teams Room

• Conjunto microfone de formação de feixe
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VANTAGENS

• Vídeo realista com câmeras duplas, 

cada uma com sensor 4K próprio

• Rastreamento preciso de alto-

falantes e enquadramento 

profissional de alta qualidade com a 

tecnologia Poly DirectorAI

• Segurança adicional com obturador 

de privacidade eletrônico integrado 

e motorizado

• Compatibilidade com modelos Poly 

G7500 e Poly Microsoft Teams 

Room no Windows para instalações 

simplificadas

CÂMERA INTELIGENTE PARA 
SALAS DE REUNIÃO AMPLAS



SAIBA MAIS

Para mais informações sobre o Poly Studio E70, visite www.poly.com/studio-e70
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POLY STUDIO E70

ESPECIFICAÇÕES

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Poly Studio E70

• Cabo USB-C

• Cabo Ethernet

• Suporte de parede

RECURSOS AMBIENTES

• Contagem de participantes na reunião

• Sensor Air Quality*

CÂMERA

• 2 lentes

 - FOV de 120º

 - FOV de 70º

• Sensores de 20 megapixels

• Alcance da câmera

 - Até 25 pés/7,62 m

• Zoom digital 7,3x

• Resolução de captura UHD 2160p (4K)

• Enquadramento automático de pessoas

• Rastreamento automático de voz

ÁUDIO

• Tecnologia Poly NoiseBlockAI

• Combinação de microfone beamforming 
de 4 elementos

• Resposta de frequência de 120 Hz–16 
kHz

OUTRAS INTERFACES

• 1x USB-C

• 1x Ethernet

• Conector de alimentação

GERENCIAMENTO

• Poly Lens

SEGURANÇA

• Suporte 802.1x

• Gestão de certificação

OPCIONAIS

• Kit de montagem VESA

• Base

• Grampo do Monitor

• Fonte de alimentação externa

COMPATIBILIDADE DE APLICATIVO

• Poly G7500

• Poly Microsoft Teams Room no Windows

• Suporte para drivers de áudio e vídeo 
USB padrão em versão futura

ALIMENTAÇÃO

• POE (Power Over Ethernet)

 - -37V – 56V com 0,35A

• Fonte com detecção automática opcional

 - 12Vcc com 1.2A

 - Fonte de alimentação externa Mass 
Power 
Especificação de entrada: 100-240V 
50/60Hz, 1,5A

 - Fonte de alimentação externa Mass 
Power 
Especificação de saída: 12,0V CC, 
5,0A, 60,0W, L.P.S

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

• Temperatura de operação

 - 0 a 40°C

• Umidade de operação (sem condensação)

 - 15 a 80%

• Temperatura desligado

 - -40 a 70°C

• Umidade desligado (sem condensação)

 - 5 a 95%

• Altitude máxima

 - 16.000 pés

DIMENSÕES E PESO

• 321 mm / 12,63 pol (L) x 102 mm / 4,02 
pol (A) x 89,1 mm /3,51 pol (P)

• 2 lbs/0,907 kg

GARANTIA

• Um ano para peças originais e mão de 
obra

 

* Para dados disponíveis em versões futuras do 
software
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