
Poly Studio X30/X50 videobar med
Poly Studio TC8 betjeningsskærm

til møderum til 6/10 personer

Poly Studio X50 
udvidelsesmikrofon

Poly Studio X-serie videobar leverer radikal enkel-
hed i en lille og elegant pakke.
Nu kan du arbejde frit og fleksibelt i mindre og 
mellemstore møderum og nemt tilslutte dig konfer-
encerum, uanset hvilket videosam- arbejds-plat-
form du bruger. Oplev lyd i bestyr-
elsesmøde-kvalitet, avancerede kame-
rafunktioner og trådløs Indholdsdeling, så
du kan dele alt dit indhold på få sekunder. 
 

Alt samlet i en minimal og slank videobar.
Farvel til ledninger og kabler. Glem PC’en til at køre 
mødet, i det Polys Studios Video-OS kører showet. 
Det er let at installere og administrere – og bedst 
af alt let at bruge.

Den nye Poly Studio X-serie videobarer brin- ger 
glæden tilbage til møder.
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Poly Studio X30/X50 med TC8 betjeningsskærm
Videobar til små og mellemstore møderum med op til 6/10 personer.

Poly Studio X50 udvidelsesmikrofon

� Nemt setup gør møderummet klar på få       
   minutter
� Kræver ingen PC. Har support for Teams,      
  BlueJeans, Zoom, GoToMeeting m.fl.
� Administrer dit møderum fra hvilket som   
  helst sted på netværket
� Del nemt indhold med trådløs eller kablet          
forbindelse

� Professionel kamera-framing og avanceret         
sporing af den, der taler i mødet
� 4K UltraHD-video, så man ser hver detalje
� Blokerer distraktioner med maskinlærings-
   algoritme
� Inklusiv Poly Studio TC8 betjeningsskærm*

* Fås også uden Poly TC8 betjeningsskærm

Kontakt Dstny for en pris

Kontakt Dstny for en pris

� Giver mulighed for at øge antallet af møde-
   deltagere
� Giver Poly Studio krystalklar lyd
� Kræver et møderum med Poly Studio X50   
   videobar
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