Zestawy dla prowadzących wideokonferencje
Lenovo ThinkSmart Hub 500 w zestawie z kamerą
Polycom EagleEye MINI to kompleksowe urządzenie do
małych sal konferencyjnych i domu.
Jest łatwe we wdrażaniu i proste w obsłudze.
Dostosowuje się do sal i pokojów o różnej powierzchni
oraz platform oprogramowania — można go używać
z Microsoft Teams lub Zoom Rooms.
Za każdym razem można uruchomić je w porę jednym
dotknięciem palca. Udostępnianie materiałów przebiega łatwo i szybko. Odtwarza donośnie i wyraźnie głos
wszystkich rozmówców.

To takie proste!

Uruchom ThinkSmart Hub 500, podłącz kamerę Polycom EagleEye MINI za pomocą
portu USB i już jesteś gotowy.

Możesz zamocować kamerę na monitorze, telewizorze, a nawet kompatybilnym
telefonie na biurku.

Hub 500 jest dostępny w wersjach przygotowanych fabrycznie do
korzystania z oprogramowania Microsoft Teams (oraz Skype dla firm) i
Zoom Rooms. Niezależnie od wybranej wersji otrzymasz urządzenie
łatwe we wdrażaniu i ze zintegrowaną obsługą dotykową.

Obie wersje są zoptymalizowane pod kątem danej platformy i oferują tak
samo wydajne funkcje, przemyślaną konstrukcję oraz zdolność do obsługi
sal o różnej wielkości.

Zamów już dziś zestaw polecany przez ekspertów.

Specyfikacja sprzętowa Lenovo ThinkSmart Hub 500:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekran: dotykowy 11,6”, obracany w zakresie 360°, 300 nitów
Rozdzielczość: 1920 x 1080, współczynnik proporcji 16:9, antyodblaskowy
Procesor: Intel® Core™ i5-7500T 7 generacji z vPro™
Karta graficzna: Intel UHD Graphics 630
Audio: Dwa głośniki 4 W z technologią Dolby® Audio Premium, Podwójny mikrofon
Dysk twardy: 128 GB SSD
Napęd optyczny: DVD-RW
Komunikacja: WiFi 802.11 ac, Bluetooth
Porty: Wejście HDMI, łącznie z kartą do rejestracji obrazu, 2 x HDMI, RJ45, 4 x USB-A 3.0
System operacyjny: Windows 10 IoT Enterprise

Główne cechy kamery Polycom EagleEye MINI:
•
•
•
•
•
•

kamera przeznaczona do małych sal i pomieszczeń, pracy przy biurku
rozdzielczość obrazu 1080p
4x zoom elektroniczny
autofocus dostosowany do małych pomieszczeń
regulacja w pionie: +6° góra do –22° dół
pole widzenia kamery 82°

Cena zestawu:

9570zł netto

7945zł netto

Dokup roczną subskrypcję pakietu OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM w promocyjnej cenie.
460zł netto 390zł netto*.

