
POLY STUDIO

Przedstawiamy Poly Studio, kamerę z głośnikiem soundbar USB, stworzoną 
do użytku w małych pomieszczeniach, w których rodzą się wielkie pomysły. 
Urządzenie zapewnia najlepszą jakość dźwięku w swojej klasie i blokuje 
rozpraszające dźwięki, które mogą zakłócać spotkania. Dzięki temu rozmówcy 
po obu stronach na pewno usłyszą każde słowo. Funkcje kadrowania grup 
i automatycznego śledzenia osoby mówiącej nadaje rozmowie bardziej 
osobistego charakteru. Wszyscy uczestnicy spotkania będą widzieć również 
wszystkie ważne szczegóły, takie jak język ciała i wyraz twarzy. Czy zarządzanie 
tym rozwiązaniem jest łatwe? Oczywiście. Narzędzia do zarządzania oparte na 
chmurze umożliwiają pracownikom IT wysyłanie aktualizacji oprogramowania i 
wprowadzanie zmian ustawień całkowicie zdalnie. Poly Studio. To rozwiązanie 
wspomagające lepszą współpracę wideokonferencji.

• Technologia Acoustic Fence blokuje dźwięki z zewnątrz i zapobiega przerwom 
w rozmowach 

• Nawet 3,7-metrowy zasięg mikrofonu
• Inteligentne funkcje kamery są wbudowane — nie są potrzebne żadne 

sterowniki ani oprogramowanie
• Scentralizowane zarządzanie umożliwia wdrażanie na dużą skalę
• Współpracuje z niemal wszystkimi platformami wideo

KAMERA Z GŁOŚNIKIEM 
SOUNDBAR US 
STWORZONA DLA 
MAŁYCH POKOI I 
WIELKICH POMYSŁÓW.

KORZYŚCI

• Gdy usłyszysz głośnik soundbar  
USB kamery, przekonasz się, że 
rozwiązanie Poly Studio oferuje 
najlepszą jakość dźwięku i wyrazistość 
głosu w swojej klasie.

• Rozpraszające dźwięki są eliminowane  
przez opatentowaną technologię 
NoiseBlock — to jedyny soundbar USB 
z takimi możliwościami.

• Zwiększ wydajność dzięki 
inteligentnej kamerze automatycznie 
kadrującej pomieszczenie lub 
śledzącej osobę mówiącą. Pozwala 
ona bardziej angażować uczestników 
podczas rozmowy.

• Scentralizowane zarządzanie eliminuje 
konieczność przenoszenia danych na 
nośnikach i umożliwia wdrażanie zmian 
na dużą skalę bez obciążenia działu IT.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat Poly Studio można znaleźć na stronie  
www.poly.com/studio

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

• Wymiary urządzenia:
 - 105 × 700 × 70 mm =  

4,2 × 27,3 × 2,8 cala (wys. × szer. × 
gł.) bez podstawy

 - 156 × 700 × 70 mm =  
46,2 × 27,3 × 2,8 cala (wys. × szer. × 
gł.) z podstawą

• Waga:
 - 2342 g (5 lbs i 2,6 oz) bez podstawy
 - 2856 g (6 lbs i 4,7 oz) z podstawą

• Wymiary pilota zdalnego sterowania:
 - 183 × 40 × 19 mm =  

7,2 × 1,6 × 0,75 cala (wys. × szer. × 
gł.)

WYMAGANIA APLIK ACJI

• Obsługiwane systemy operacyjne
 - Windows 7, 8.1 i 10
 - MacOS 10.12, 10.13 i 10.14

• Obsługa standardowych sterowników  
urządzeń audio i wideo
 - UAC 1.0 audio
 - UVC 1.1/1.5 wideo
 - HID 1,11

ZASILANIE

• 12 V DC / 5 A przy 100~240 V AC, 
50/60 Hz

ZESTAW OBE JMUJE

• Poly Studio
• Pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami 

AAA
• Zasilacz sieciowy
• Kabel USB 2.0 o długości 5 m (typu C 

do typu A)
• Zestaw do montażu na ścianie
• Karta konfiguracji

AKCESORIA OPCJONALNE

• Mikrofon dodatkowy
• Uchwyt do montażu wyświetlacza

K AMERA

• 120° kąt widzenia
• Rozdzielczość rejestrowania UHD 

2160p (4K)
• Automatyczne kadrowanie osób i  

śledzenie osoby mówiącej
• 5-krotny zoom / funkcja 

elektronicznego obracania, pochylania 
i zoomu (ePTZ)

• 2 zaprogramowane ustawienia kamery

DŹWIĘK

• Technologia Poly Acoustic Clarity  
zapewnia rozmowy w trybie full-
duplex, redukcję echa akustycznego i  
wyciszanie zakłóceń tła

• Technologia Poly Acoustic Clarity
• Technologia Poly Acoustic Fence 
• Elementy sterujące wyciszaniem
• Mikrofony stereofoniczne

 - 6-częściowy zestaw mikrofonów 
wychwytujących głos

 - 3,7-metrowy zasięg mikrofonu
 - Pasmo przenoszenia od 120 Hz do 

16 kHz
• Głośniki stereo:

 - Pasmo przenoszenia od 100 Hz do 
20 kHz

 - Wyjście = 90 dB przy 0,5 m

ZŁĄCZA

• 1 port USB 3.0 typu C (zgodność ze 
standardem 2.0)

• Złącza zasilacza sieciowego
• Opcjonalny mikrofon zewnętrzny 
• Wejście audio stereo 3,5 mm
• Blokada Kensington
• Obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi 

802.11ac do zarządzania; zgodność z 
IEEE 802.11a/b/g/n

• Bluetooth® 4.2

KOMPATYBILNOŚĆ Z APLIK ACJAMI

• Kompatybilność ze wszystkimi 
aplikacjami, które obsługują 
standardowe sterowniki audio i wideo 
USB, w tym między innymi:
 - Certyfikowany dla Microsoft Teams 

i Skype for Business
 - Zoom Certified
 - LogMeIn GoToMeeting®

 - BlueJeans Network
 - Platforma komunikacyjna Google 

Hangouts™
 - Amazon Chime
 - Cisco Webex®

 - VidyoDesktop™
 - Polycom RealPresence Desktop

ZABEZPIECZENIA

• Obsługa 802.1x
• Zarządzanie certyfikatami

MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA 
(PRZEZ SIEĆ WI-FI)

• Aplikacja Polycom Companion (dla  
komputerów z systemem Windows i  
Mac połączonych z urządzeniem)

• Polycom RealPresence Resource 
Manager

• Usługi zarządzania urządzeniami firmy 
Polycom

INFORMACJE O GWARANCJI

• Ograniczona gwarancja sprzętowa na 
okres 1 lat

KRA J POCHODZENIA

• Laos

ŚRODOWISKO

• Temperatura pracy: od 0 do 40°C (od 
32 do 104°F)

• Wilgotność względna: od 5% do 95%, 
bez kondensacji

• Temperatura przechowywania: od -25°  
do 70°C (od -13 do 160°F)
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