
POLY STUDIO P15

A barra de vídeo Poly Studio P15 oferece tudo o que você precisa para alta qualidade 
de som e imagem em chamadas de vídeo. Óptica excepcional e sensor de imagem 4K 
de alto desempenho irão destacar seu talento interior, e o enquadramento automático 
da câmera garante que você seja sempre visto sem permanecer estático. Uma potente 
combinação de alto-falante e microfone garante um áudio nítido e cristalino, enquanto 
as tecnologias NoiseBlockAI e Acoustic Fence impedem a entrada de ruídos. Para TI, o 
controle em nuvem Poly Lens oferece ferramentas robustas para administrar e rastrear 
dispositivos de qualquer lugar. Sinta-se como se estivesse no local, mesmo que não 
possa, com o Poly Studio P15.

•	 Resolução 4K para nitidez de imagens

•	 Sensor de imagem de alto desempenho

•	 Obturador de privacidade integrado

•	 Alto-falante integrado

•	 Conjunto multi-microfone

FICHA DE DADOS

VANTAGENS

•	 Destaque-se com o sensor de imagem 
de alto desempenho, com baixo ruído 
e consistência de imagem em todo o 
campo de visão

•	 Mantenha o foco em você sem permane-
cer estático, através do enquadramento 
automático da câmera

•	 Fácil instalação com o suporte incluí-
do, que se encaixa com segurança no 
monitor, com ajustes facilitados para o 
ângulo ideal

•	 Mantenha o equilíbrio ao longo de seu 
dia com informações de saúde e bem-es-
tar integrados ao Poly Lens Desktop

•	 O controle em nuvem da Poly Lens 
oferece ferramentas robustas de TI para 
administrar e rastrear dispositivos de 
qualquer lugar 

NÃO APAREÇA, 
DESTAQUE-SE



POLY STUDIO P15

CÂMERA

•	 Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p), 
HD (720p)

•	 90° DFOV

•	 Visualização de conferência com 
enquadramento automático

•	 Compensação de true color e baixa 
luminosidade 
Certificada por Zoom e Microsoft Teams

•	 Zoom de até 4x

•	 Controle manual de movimentação 
horizontal, vertical e zoom através do 
aplicativo Poly Lens Desktop

ÁUDIO

•	 A tecnologia Poly Acoustic Clarity permite 
conversas full-duplex, supressão de eco e de 
ruído de fundo

•	 Tecnologia Poly NoiseBlockAI

•	 Tecnologia Poly Acoustic Fence

•	 Microfones: Conjunto de 3 microfones em 
feixes para captação mais precisa

•	 Resposta de frequência de 50 Hz a 14 kHz

ALTO-FALANTE

•	 Resposta de frequência de 100 Hz a 20 kHz

•	 Saída: 80 dBA a 1000 Hz a 1 metro em 
volume máximo

INTERFACES

•	 1 porta USB 3.0 Tipo C (com compatibilidade 
USB 2.0)

•	 2 portas USB 2.0 Tipo A

•	 Conector de alimentação

•	 Trava de segurança Kensington

REQUISITOS DE ENERGIA

•	 Fonte de alimentação CC externa: 12V/3A

REQUISITOS DO SISTEMA

•	 Windows 8.1, 10

•	 Mac OS 10.10 ou superior

•	 USB 3.0 para vídeo 4K

DRIVER DO DISPOSITIVO

•	 USB 2.0/3.0/3.1

•	 Compatível com UVC/UAC Plug and Play

COMPATIBILIDADE

•	 Certificado para Microsoft Teams e 
Aplicativos de Zoom

•	 Compatível com qualquer aplicativo que 
suporte USB/UVC padrão

GERENCIAMENTO

•	 Em nuvem: Serviço Poly Lens

•	 Local (Windows/Mac): Poly Lens

•	 Local: Poly Lens Desktop

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

•	 Obturador de privacidade integrado

•	 Clip ajustável para montagem sobre monitor

•	 Furação padrão para tripé

•	 Hub USB com portas padrão USB-A para 
dongle USB de headset Bluetooth ou outros 
periféricos

•	 LED de status com indicação de chamada e 
mudo

DIMENSÕES E PESO

Com o clipe de montagem:

•	 17 L x 3 A x 3 P (Polegadas)

•	 425 L x 70 A x 78 P (mm)

•	 1lb 11,2oz / 770g

Sem o clipe de montagem:

•	 17 L x 3 A x 2,5 P (Polegadas)

•	 425 L x 65 A x 78 P (MM)

•	 1lb 8,1oz / 682g

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

•	 Temperatura: 0° C a +40° C

•	 Umidade relativa: 5% a 95%, sem 
condensação

•	 Altitude: Até 3.300 m

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•	 Barra de vídeo Poly Studio P15 USB

•	 Clip para montagem sobre monitor

•	 Fonte

•	 Cabo

•	 Cabo USB-C (adaptador necessário para 
conectar à porta USB-A no PC/Mac - não 
incluído)

•	 Instruções

GARANTIA

•	 Garantia limitada de 2 anos

•	 Suporte otimizado Poly+ disponível 
opcionalmente

SAIBA MAIS

Para mais informações sobre a barra de vídeo Poly Studio P15, visite poly.com/studio-p15
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