
 

SUPERDOŁADOWANIE 
TWOICH 
WIDEOROZMÓW   
 
ZALETY 

 Dzięki wbudowanemu, regulowanemu, 

dynamicznemu oświetleniu otoczenia, 

które oświetla Cię podczas połączeń wideo, 

masz pewność że zawsze jesteś 

odpowiednio oświetlony 

 Prosta konstrukcji typu „wszystko w 

jednym” pozwala utrzymać miejsce pracy 

w czystości i bez bałaganu 

 Zintegrowana migawka prywatności 

(dioda led) daje większą kontrolę nad 

bezpieczeństwem 

 Aplikacja Poly Lens Desktop, pozwala 

zachować kontrolę nad ustawieniami                   

i aktualizacjami 

 Uproszczone zarządzanie w chmurze Poly 

Lens daje działom IT potężne narzędzia do 

zarządzania i śledzenia urządzeń 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
POLY STUDIO P21 

 

Poly Studio P21 to osobisty monitor konferencyjny, który 
pozwala połączyć się z komputerem PC lub Mac dzięki 
połączeniu USB. Urządzenie zawiera wyświetlacz, kamerę, 
mikrofon, głośniki i oświetlenie. Dzięki wyświetlaczowi 
klasy premium, Poly Studio P21 oferuje klarowny, jasny 
obraz i żywe kolory. Narzędzie pozwala na korzystanie                  
z dowolnej aplikacji wideo, a połączenie z komputerem 
poprzez kabel USB zapewnia pełną prostotę instalacji                   
i użytkowania. Dodatkowo, narzędzie Poly Lens Destkop 
umożliwi skuteczniejsze zarządzanie osobistą przestrzenią 
roboczą. 
 
 
Cechy:  

 Wydajny monitor klasy korporacyjnej 

 Dodatkowy wyświetlacz dla komputera PC lub Mac 

 Wyjątkowa optyka kamery: rozdzielczość 1080p z 
czterokrotnym zoomem cyfrowym 

 Zintegrowane głośniki stereo i mikrofon 

 Łatwe do podłączenia urządzenie USB 
 

 

 

 

 



SPECIFIKACJA 

WYŚWIETLACZ  

 Monitor LCD 21,5 cala  

(476,1 mm x 267,7 mm) 

 Stała rozdzielczość 1080p FHD 
(1920 x 1080), 16:9 

 Współczynnik kontrastu: 1000:1 
(typowy) 

 Kąt widzenia: 89 stopni (typowy) 

 Jasność: 250 cd/m2 (Typowa) 

 Głębia kolorów: 16.7M kolorów 

 Rozstaw pikseli: 0.24795mm x 
0.24795mm 

 RoHS/Halogen Free 

OŚWIETLENIE OTOCZENIA  

 CRI 80/CCT 3000K 

 Czujnik światła otoczenia 

 Sterowanie dotykowe 
pojemnościowe dla oświetlenie 
wnęk 

KAMERA 

 Kompatybilna z 1080p (Full HD), 
720P (HD) 

 Maks. 80° DFOV 

 Zoom elektroniczny do 4x / EPTZ 

 Jakość obrazu przy słabym 
oświetleniu i wierne kolory 

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

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO  

 Mikrofon   

─ Pojedynczy jednokierunkowy 
mikrofon MEMS dla skupionego 
odbioru z tłumieniem szumów       
i odrzucaniem szumów i pogłosu 

─ Czułość: -26dB, 65dB FS SNR 

─ Pasmo przenoszenia od 50 Hz 
do 20 kHz 

 Głośniki  

─ Dwa głośniki stereo 

─ Pasmo przenoszenia 80 Hz do 
20 kHz 

─ 10W na kanał 

INTERFEJSY 

 1x port USB 3.0 Typ-C (Studio P21 
wymaga połączenia USB 3.0 w 
komputerze) 

 2x porty USB 3.0 Typ-A 

 Złącze zasilania 

 Blokada bezpieczeństwa Kensington 

 3,5 mm, 4-biegunowe; Ameryka 
Północna; AHJ; CTIA 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA 

 Zewnętrzny zasilacz DC: 
120/240V, 80W 

 Typowe napięcie robocze/moc: 

─ 20W (bez oświetlenia półki i 
bez ładowanie bezprzewodowe) 

─ 35 W (normalny; bez 
ładowania bezprzewodowego) 

─ 50 W (maksimum; pełna 
głośność, maks. jasność, 
ładowanie bezprzewodowe) 

─ Tryb uśpienia  0,8 W 

─ Tryb wyłączenia - nie dotyczy 

─ Typowe robocze BTU/h: ≈ > 
170,6 

 

 

 

 

OBSŁUGA STEROWNIKÓW URZĄDZEŃ 

 USB 2.0/3.0/3.1 

 Zgodność z UVC/UAC Plug and Play 

 Wymagany sterownik 
DisplayLink USB Graphics, 
dostępny na stronie 
poly.com/P21 

KOMPATYBILNŚĆ 

 Certyfikat Zoom 

 Zgodność z Microsoft Teams 

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

ZARZĄDZANIE 

 Chmura: Usługa Poly Lens 

 Lokalnie (Windows/Mac): 
Aplikacja Poly Lens Desktop  

INNE FUNKCJE 

 Zintegrowana osłona 
prywatności 

 Bezprzewodowe ładowanie 
telefonu komórkowego 

 Elementy sterujące 
zwiększaniem/zmniejszaniem 
głośności i wyciszaniem, a 
także programowalny przycisk 

 Przycisk aplikacji Microsoft 
Teams/Zoom 

 Wbudowane porty USB-A do 
podłączenia bezprzewodowego 
zestawu słuchawkowego lub 
innych urządzeń peryferyjnych 
jako hub USB, Możliwość 
ładowania 5W 

 Dioda LED stanu aktywnego 
połączenia i wyciszenia, z 
integracja z wybranymi 
aplikacjami partnerskimi 

POLY STUDIO P21 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIARY I CIĘŻARY 

 575mm(W) x 188(D)mm x 478(H)mm  

 6.8kg 

WARUNKI PRACY 

 Temperatura 

─ Eksploatacyjna: 0° C do +40° C 
w otoczeniu na poziomie 
morza  

─ Przechowywanie: -40° C do +70° 
C na poziomie morza 

 Wilgotność  

─ Podczas pracy: 15-80%, bez 
kondensacji na poziomie morza 

─ Nie podczas pracy: 5% do 95%, 
bez kondensacji  

 Wysokość n.p.m. 

─ Praca: -50 do 10 000 stóp 

─ Nie eksploatacyjne: -50 do 35 
000 stóp 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 Osobisty wyświetlacz 
konferencyjny Poly Studio P21 

 Adapter USB-C na USB-
C/USB-A kabel, 1M 

 Moc znamionowa 
zasilacza: 120/240V 80W 

 Kabel zasilający 
odpowiedni dla danego 
kraju 

 Stojak/podstawa 
biurkowa 

 Dwa arkusze ustawień 
montażowych dla 
opcjonalnych elementów 

 Uchwyt VESA/ścienny 
(sprzedawany oddzielnie) 

 Wymienna plastikowa 
maskownica głośnika 
(sprzedawany oddzielnie) 

 Wkładka zabezpieczająca 

 Informacje o gwarancji 

 Podstawka pod obiektyw 

GWARANCJA 

 2 lata ograniczonej 
gwarancji w zestawie  

 Dostępne rozszerzone 
wsparcie 
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