VÍDEO USB
PREMIUM PAR A
PEQUENAS SAL AS
E GR ANDES IDEIAS.
BENEFÍCIOS
• Participe de reuniões com a mais alta
qualidade de áudio e vídeo
• Concentre-se na reunião, não nos
controles, com enquadramento de
grupos e rastreamento de participante
automáticos
• As reuniões começam no horário, com
a conectividade USB plug-and-play
simples de usar
• Facilite o gerenciamento e a
implantação em escala com o
gerenciamento remoto via Wi-Fi
• Chamadas flexíveis graças à
compatibilidade com praticamente
qualquer plataforma de vídeo, incluindo
Microsoft Teams, Skype for Business,
Zoom, GoToMeeting, Cisco Webex e
muito mais
• Combata as distrações do escritório e
o ruído de fundo com as tecnologias
NoiseBlock e Acoustic Fence da Poly

DATA SHEET: POLY STUDIO

POLY STUDIO
Poly Studio é a unidade de vídeo USB que proporciona o melhor da colaboração.
Combinando a excepcional qualidade de áudio e vídeo que você espera da Poly com
a simplicidade que você precisa para o uso diário, ele é perfeito para salas menores
e espaços “huddle”. Essa unidade de vídeo USB torna a conexão mais fácil do que
nunca, com funcionalidade plug-and-play que funciona com praticamente qualquer
plataforma de vídeo.
Colabore como se estivesse presente pessoalmente, com a melhor qualidade de
áudio e nitidez de voz de sua categoria. Com o som envolvente da Poly que preenche
a sala e com microfones precisos, os participantes em ambas as extremidades de
suas chamadas ficarão impressionados. Para combater as distrações do escritório,
incluímos vários recursos inteligentes, como o Acoustic Fence e o NoiseBlock. Esses
recursos automaticamente silenciam eliminam os ruídos de fundo, tornando o Poly
Studio ideal em salas expostas a ruídos externos.
O Poly Studio é o primeiro a oferecer recursos de nível empresarial em uma solução
USB. O enquadramento automático de grupos enquadra de forma inteligente os
participantes, ajustando-se automaticamente à medida que entram e saem da sala, de
modo a garantir que todos sejam vistos com clareza. O rastreamento de voz enquadra
automaticamente o participante ativo para que todos saibam quem está falando. E a
câmera 4K assegura um vídeo nítido e realista que dá vida às reuniões.
A simplicidade também se estende a sua compatibilidade, pois o Poly Studio trabalha
com a maioria das plataformas de colaboração, incluindo Microsoft Teams, Skype
for Business, Zoom, GoToMeeting, Cisco Webex e muito mais. Isto permite que os
gerentes de TI equipem as salas menores com soluções de videoconferência fáceis de
usar e sempre disponíveis, facilitando o suporte administrativo.
O melhor de tudo é que o Poly Studio pode ser gerenciado centralmente para
uma experiência mais inteligente. Os gerentes de TI podem implantá-lo em toda a
empresa sem o incômodo de transitar entre salas para atualizar o software ou alterar
as configurações. Com tecnologia de ponta, o Poly Studio reúne desempenho e
simplicidade para empresas que desejam alcançar novos níveis de produtividade a um
preço justo.

POLY STUDIO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
COMPATIBILIDADE DE APLICATIVOS
• Compatível com qualquer aplicativo que
suporte drivers padrão de áudio e vídeo USB,
incluindo mas não limitado a:

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO
• 12 V CC/5 A @ 100~240 V CA, 50/60 Hz
obracania, pochylania i zoomu (ePTZ)

- Resposta em frequência de 120 Hz a 16
kHz
• Alto-falantes estéreo:
- Resposta em frequência de 100 Hz a 20
kHz
- Saída = 90 dB @ 0,5 m

- Microsoft Skype for Business

PACOTE INCLUI

- Microsoft Skype

• Poly Studio

- Microsoft Teams

• Controle remoto com 2 pilhas AAA

- Zoom

• Fonte de alimentação bi-volt

- LogMeIn GoToMeeting®

• Cabo USB 2.0 de 5 m (Tipo C para Tipo A)

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

- BlueJeans Network

• Kit de montagem em parede

• Conector de alimentação

- Plataforma de comunicação Google
Hangouts™

• Folha de configuração

• Microfone opcional externo

- Amazon Chime
- Cisco Webex®
- VidyoDesktop™
- Poly RealPresence Desktop
DIMENSÕES
• Dimensões da Unidade
- 105 mm x 700 mm x 70 mm (A x L x P) sem
base.
- 156 mm x 700 mm x 70 mm
(A x L x P) com base.
• Peso
- 2,4 kg sem base.
- 2,9 kg com base.
• Dimensões do controle
- 183mm x 40mm x 19mm (A x L x P)
REQUISITOS DE APLICAÇÃO
• Sistemas operacionais suportados
- Windows 7, 8.1, 10
• Suporte para drivers de dispositivos
padrões de áudio e vídeo
- Áudio UAC 1.0
- Vídeo UVC 1.1/1.5
- HID 1.11

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

INTERFACES

• Entrada de áudio estéreo de 3,5 mm.

• Suporte para display

• Rede wireless 802.11ac Wi-Fi para
gerenciabilidade; compatível com IEEE
802.11a/b/g/n

CÂMERA

• Bluetooth 4.2

• Microfone de expansão

• Campo de visão (FOV) de 120 graus

GERENCIABILIDADE (VIA WI-FI)

• Resolução de captura UHD 2160p (4K)

• Poly Companion App (rodando em PC Win/
Mac conectado ao dispositivo)

• Enquadramento de pessoas & rastreamento
de participantes automáticos

• Poly RealPresence Resource Manager

• Zoom 5x / EPTZ

• Poly Device Management Service

• 2 posições pré-definidas de câmera
(presets)

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

ÁUDIO
• Tecnologia Poly Acoustic Clarity para
conversações full-duplex, cancelamento
acústico de eco e supressão de ruído de
fundo.
• Tecnologia Poly NoiseBlock
• Tecnologia Poly Acoustic Fence
• Controles de liga/desliga mudo
• Microfones estéreo:
- Array de microfones com 6 elementos
formando um feixe
- Alcance de captação de 4 metros

• 1 ano de garantia de hardware limitada
PAÍS DE ORIGEM
• Laos
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
• Temperatura de operação: 32 °F a 104 °F (0
°C a 40 °C)
• Umidade relativa: 5–95%, sem condensação
• Temperatura de armazenagem: -13 °F a 160
°F (-25 °C a 70 °C).

SAIBA MAIS
Para mais informações sobre
o Poly Studio acesse https://www.poly.com/br/pt/products/video-conferencing/studio/studio
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