P RO D U K T B L A D

Studio

”The USB video bar
built for small rooms
and big ideas.”
4k video

WiFi-managering

Group framing

Speaker tracking

6 mikrofoner

Tekniska specifikationer
Dimensioner

Gränssnitt/användning

• Mått: 105 x 700 x 70 mm (utan bordsställ)
• Vikt: 2342 g (utan bordsställ)
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Kamera

Studio
En fantastisk USB videobar som kombinerar exceptionellt ljud, fantastisk videokvalitet och enkelheten av Plug and
Play. Studio har full kompatibilitet för nästintill alla plattformar och den har en prislapp som ger ett otroligt högt
värde för pengarna.
• Plug and Play med anslutning av USB-A samt HDMI
• Group framing som automatiskt zoomar in/ut på hela gruppen (kan stängas av)
• Speaker tracking som automatiskt zoomar in på talaren (kan stängas av)
• NoiseBlock tar automatiskt bort oönskade höga ljud
• Acoustic Fence kan ställas in för att begränsa upptagningsområdet för ljud
• 6 riktade mikrofoner som tar bort oönskat omgivningsljud
• Smidig remote management över WiFI-nätverket
• Kompatibilitet för de flesta plattformar som Teams, Skype4Business, Zoom, GoToMeeting, Webex osv

Listpris: 9 300 kr exkl. moms
Artikelnummer: 7200-85830-101

Studio
Fjärrkontroll inkl. 2 st AAA-batterier
Strömadapter
5 meter USB 2.0 kabel (USB-C till A)
Väggmonteringskit
Installationsguide

• 120 graders vidvinkel
• UHD upplösning med 2160p (4K)
• Automatisk gruppinramning och
inzoomning
• 5x zoom / EPTZ
• 2 förinställda kameralägen

Ljud
• Acoustic Clarity Technology för fullt
duplex, ekomotverkning och redicering av
bakgrundsljud
• NoiseBlock som eliminerar höga ljud
• Acoustic Fence som begränsar området
för ljudupptagning
• Sekretessfunktion
• 6 synkroniserade mikrofoner med 4
meters ljudupptagning
• Stereo-mikrofoner, 120Hz-16kHz
• Stereo-högtalare, 100Hz-20kHz

Säkerhet
• 802.1x support
• Certification management
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1x USB-C 3.0 uttag
Extern mikrofon kan köpas till
3.5 mm ljudutgång
Gjort för Kensington säkerhetslås
802.11ac WiFi trådlös anslutning för
managering & uppdatering
• Bluetooth 4.2

Kompatibilitet
• Kompatibel med alla applikationer som
stödjer standard USB-drivrutiner för ljud
och video
• Skype for Business
• Skype
• Teams
• Zoom certified
• GoToMeeting
• BlueJeans
• Google Hangouts
• Amazon Chime
• Cisco Webex
• VidyoDesktop
• Polycom RealPresence Desktop

Manageringsmöjligheter
• Polycom Companion App (körs på laptop)
• Polycom RealPresence Resource
• Polycom Device Management Service
(gratis till Studio)

Garantitid
• 1 år

