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SPOTYKAJ 

SIĘ TAK, 

JAK BYŚ 

CHCIAŁ 
 
ZALETY 

 Dzięki wbudowanej optyce kamery, 
zoptymalizowanej pod kątem 
wideokonferencji , zawsze możesz 
wyglądać profesjonalnie 

 Wbudowany mikrofon kierunkowy, 
który skupia się na Twoim głosie, a 
nie na otaczającym Cię hałasie, 
sprawia, że wszyscy uczestnicy 
spotkania wyraźnie Cię słyszą  

 Bezpieczeństwo i prywatność: za 
sprawą zintegrowanej osłony 
prywatności masz większą kontrolę 
nad tym kiedy jesteś widoczny 

POLY STUDIO P5 
Kamera internetowa Poly Studio P5 zapewni Ci najlepszą jakość transmisji z Twojego 
pomieszczenia. Wyjątkowa optyka kamery zapewnia precyzyjne ustawienie, dzięki 
któremu, zawsze będziesz widoczny w dobrej jakości. Realne odwzorowanie kolorów i 
automatyczna kompensacja słabego oświetlenia zapewniają doskonałą jakość wideo 
niezależnie od tego, gdzie musisz odebrać połączenie. Dzięki wbudowanemu w urządzenie 
mikrofonowi kierunkowemu, otaczający Cię hałas nie będzie już problemem. Funkcja 
prywatności pozwala Ci kontrolować, kiedy jesteś widoczny na kamerze, co podnosi 
standard bezpieczeństwa. Dział IT dzięki chmurze Poly Lens ma możliwość zarządzania i 
śledzenia urządzeń z dowolnego miejsca. 
 

 Wyjątkowy układ optyczny kamery 

 Automatyczna kompensacja przy słabym oświetleniu 

 Wbudowany mikrofon kierunkowy 

 Zintegrowana osłona prywatności  

 Złącze USB do bezprzewodowego adaptera słuchawkowego 
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SPECIFICATIONS 
 

CAMERA 

• 1080p (Full HD), 720P (HD) Compatible 

• Auto focus with 4x zoom / EPTZ 

• 80° DFOV 

• Low light quality & true color images, 

certified by Zoom and Microsoft Teams 

• Custom controls through Poly Lens Desktop 
 

MICROPHONE 

• Single directional microphone optimized for 

personal workspaces 

• 50 Hz to 16 kHz frequency response 
 

SYSTEM REQUIREMENTS 

• Windows version 8.1, 10 

• Mac OS X version 10.7 or later 

• USB 2.0 port 
 

DEVICE DRIVER SUPPORT 

• USB 2.0 

• UVC/UAC Plug and Play compatible 

COMPATIBILITY 

• Certified for Microsoft Teams and Zoom 

applications 

• Compatible with any application that 

supports standard USB/UVC standards 

MANAGEABILITY 

• Cloud: Poly Lens service 

• Local (Windows/Mac): Poly Lens 

Desktop App 

OTHER FEATURES 

• Integrated USB 2.0 Type A cable 

(1.3m length) 

• Integrated privacy shutter 

• Adjustable monitor clamp 

• Tripod ready 

• USB-A port built-in for Poly BT600 

Bluetooth adapter 

• Status LED indicates calling and mute state 

DIMENSIONS AND WEIGHTS 

Camera body only: 

• 1.5 W x 1.3 H x 2.4 D (Inches) 

• 37.7 W x 34 H x 62 D (MM) 

• 2.4oz / 68g 

Camera with monitor clamp: 

• 2.4 D x 1.7 H x 2.7 D (Inches) 

• 60 W x 43 H x 68 D (MM) 

• 3.3oz / 98g 
 

OPERATING CONDITIONS 

• Temperature: 0° C to +40° C 

• 5% to 95% relative humidity, non-condensing 

• Altitude: Up to 10,000 ft 
 

PACKAGE CONTENTS 

• Poly Studio P5 webcam 

• Removable monitor clamp 

• Setup sheet 
 

WARRANTY 

• 2-year limited warranty included 

• Poly+ enhanced support available 

 

LEARN MORE 

For more information on the Poly Studio P5 webcam, please visit www.poly.com/studio-p5 
 

©2021 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly and the propeller design are trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth trademark is owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 

the mark by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. 6.21 900921 

 

 

 

 

 Greeneris Sp. z o.o. oficjalny przedstawiciel i dostawca rozwiązań firmy Plantronics Inc. 

Adres: ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa  | +48 22 439 03 20 | biuro@greeneris.com | www.greeneris.com/poly 

 

http://www.poly.com/studio-p5
http://www.greeneris.com/poly

