
 

NIE TYLKO 
POKAŻ SIĘ, 
WYRÓŻNIJ SIĘ   

 
ZALETY 

 Świetnej jakości obraz, dzięki 
wysokiej klasy przetwornikowi 
obrazu, zapewniają niski poziom 
szumów i spójny obraz w całym 
polu widzenia 

 Dzięki automatycznemu 
kadrowaniu obrazu, możesz 
pozostać wyśrodkowany na 
kamerze 

 Dołączony uchwyt do monitora, 
zapewnia prostą konfigurację, 
bezpieczeństwo i umożliwia łatwą 
regulację optymalnego kąta 

 Poly Lens Desktop monitoruje 
Twoją aktywność w ciągu dnia          
w trosce o Twoje zdrowie i 
bezpieczeństwo 

 Uproszczone zarządzanie w 

chmurze Poly Lens daje działom 

IT potężne narzędzia do 

zarządzania i śledzenia urządzeń 

 
 
 
 

 

 

 

 

POLY STUDIO P15 

 

Poly Studio P15 to osobisty wideobar w jednym urządzeniu, 
które zapewnia profesjonalną jakość audio i video podczas 
rozmów online. Wyjątkowy układ optyczny z kamerą 4K,                    
a automatyczne kadrowanie aparatu gwarantuje, że zawsze 
będziesz widoczny. Głośnik i mikrofon zapewniają bogaty, 
czysty dźwięk, a technologie NoiseBlockAI i Acoustic Fence 
powstrzymują rozpraszające dźwięki. Aplikacja Poly Lens 
zapewnia narzędzia do zarządzania i śledzenia urządzeń                     
z dowolnego miejsca. 
 
 
Cechy:  

 Rozdzielczość 4K zapewniająca pełną ostrość wideo 

 Wysokowydajny przetwornik obrazu 

 Zintegrowana osłona prywatności 

 Wbudowany głośnik o mocy 80 dBA  

 Układ wielu mikrofonów 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

SPECIFIKACJA 

KAMERA 

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

 90° DFOV 

 Osobisty widok konferencyjny z 
funkcją automatycznego kadrowania 

 True Color i kompensacja słabego 
oświetlenia certyfikowana przez 
Zoom i Microsoft Teams 

 Elektroniczny zoom do 4x 

 Ręczne sterowanie obrotem, 
pochyleniem i zoomem za pomocą 
aplikacji Poly Lens App 

AUDIO 

 Technologia Poly Acoustic Clarity 
zapewnia rozmowy w trybie full-
duplex, eliminację echa akustycznego 
i tłumienie hałasu z otoczenia 

 Technologia Poly NoiseBlockAI 

 Technologia Poly Acoustic Fence 

 Mikrofony: 3-elementowy układ 
mikrofonów z kształtowaniem wiązki  

 Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 
14 kHz  

GŁOŚNIKI  

 Pasmo przenoszenia 100Hz do 20KhZ 

 Wyjście: 80 dBA @ 1000 Hz @ 1 
metr przy maksymalnej głośności 

INTERFEJSY 

 1x port USB 3.0 Typ-C                               
(z kompatybilnością z USB 2.0) 

 2x porty USB 2.0 Typ-A 

 Złącze zasilania 

 Blokada bezpieczeństwa 
Kensington 

 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA 

 Zewnętrzny zasilacz DC: 12V/3A 

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

 Windows 8.1, 10 

 Mac OS 10.10 lub nowszy 

 USB 3.0 wymagane dla wideo 4K  

OBSŁUGA STEROWNIKÓW 

URZĄDZEŃ 

 USB 2.0/3.0/3.1  

 Zgodność z UVC/UAC Plug and 
Play 

KOMPATYBILNOŚĆ 

 Certyfikacja dla aplikacji 
Microsoft Teams i Zoom 

 Kompatybilny z każdą aplikacją, 
która obsługują standardowe 
standardy USB/UVC 

ZARZĄDZANIE 

 Chmura: Usługa Poly Lens 

 Lokalnie (Windows/Mac): Poly 
Lens Aplikacja na pulpit 

INNE FUNKCJE 

 Zintegrowana osłona prywatności 

 Regulowany zacisk do monitora 

 Możliwość montażu na statywie 

 Wbudowane porty USB-A do 
podłączenia bezprzewodowego 
zestawu słuchawkowego lub innych 
urządzeń peryferyjnych jako 
koncentrator USB 

 Dioda LED stanu wskazuje stan 
połączenia i wyciszenia 

 

 

 

 

WYMIARY I WAGA 

Z uchwytem na monitor:  

 425 W x 70 H x 78 D (mm) 

 1lb 11.2oz / 770g 

Bez uchwytu do monitora:  

 425 W x 65 H x 78 D (mm) 

 1lb 8.1oz / 682g 

WARUNKI PRACY 

 Temperatura: 0° C do +40° C 

 wilgotność względna: 5% do 95%, 
bez kondensacji 

 Wysokość nad poziomem morza: 
do 10.000 stóp 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 wideobar Poly Studio P15 USB 

 Zdejmowany zacisk do monitora 

 Zasilacz 

 Przewód zasilający 

 Kabel USB-C (wymagany 
oddzielny adapter do podłączenia 
do portu USB-A w komputerze 
PC/Mac, nie jest dołączony) 

 Arkusz konfiguracyjny 

GWARANCJA 

 2-letnia ograniczona gwarancja 

 Dostępna rozszerzona pomoc 
techniczna Poly+ 
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