
PanaCast 50 
Projetada para ser a primeira barra de vídeo inteligente  
pronta para o novo normal.1

DATA SHEET

Som surpreendente.

Nós reinventamos o áudio da sala de reunião para um trabalho 
moderno, com oito microfones com tecnologia beamforming de 
nível profissional, com algoritmos inteligentes para remover o ruído 
perturbador. Uma série de quatro potentes alto-falantes projetados 
pela Jabra, em uma configuração estéreo de vibração zero, que 
preenche a sala com áudio de alta definição, enquanto a mais recente 
tecnologia de áudio bidirecional oferece conversas mais naturais.

Apostamos tudo para que todos participem.

Qualquer que seja a configuração que você esteja utilizando 
atualmente, com a PanaCast 50, suas equipes ainda podem se 
encontrar pessoalmente, mantendo uma distância segura umas 
das outras. A tecnologia patenteada de agrupamento de vídeo em 
tempo real une automaticamente a exibição das três câmeras de 13 
megapixels ao vivo, sem latência, criando um campo de visão suave de 
180° Panoramico-4K 2. É uma videoconferência, mas não como você a 
conhece.

Reuniões totalmente envolventes, para todos.

O Diretor Virtual utiliza fluxos de vídeo e áudio baseados em IA, 
bem como nossos algoritmos inteligentes proprietários para ajustar 
automaticamente o enquadramento, proporcionando uma experiência 
de reunião remota totalmente envolvente e responsiva. Nossa 
tecnologia de IA entende o que está acontecendo na sala e reage de 
acordo, detectando e enquadrando perfeitamente os alto-falantes 
ativos sem interromper as pessoas ao seu redor, para uma colaboração 
remota mais dinâmica.2

Torne suas salas de reunião seguras novamente.

Os dados de capacidade de segurança e uso da sala geram dados 
anônimos de ocupação da sala para suas salas de reunião, notificando 
você (e quem estiver na sala) em tempo real assim que suas diretrizes 
predefinidas forem violadas. Assim como dois fluxos de vídeo 
independentes, um terceiro fluxo de dados independente mantém 
uma visão constante de 180°, garantindo a cobertura total da sala 

para os dados da função PeopleCount. Portanto, não há chance dos 
participantes serem perdidos por estarem fora do enquadramento ou 
porque ambas transmissões de vídeo são ampliadas em uma pessoa 
específica ou parte do conteúdo.

Compartilhe seu quadro branco com o mundo.

Nós reinventamos o quadro branco para um trabalho moderno, com 
nosso novo recurso de streaming de quadro branco inovador. Nosso 
campo de visão de 180° permite que você compartilhe o conteúdo do 
quadro branco em tempo real, mesmo se ele estiver inclinado longe 
da câmera. Nosso software inteligente corrige automaticamente a 
perspectiva para garantir a melhor visualização, enquanto aprimora a 
imagem em tempo real, reduzindo o brilho e as sombras, aprimorando 
a cor e o contraste dos traços do marcador. Os fluxos de vídeo duplo 
permitem que você exiba o quadro branco e as pessoas presentes na 
reunião ao mesmo tempo. E, ao contrário de outras marcas, o recurso 
é integrado sem exigir que uma segunda câmera de conteúdo seja 
instalada na sala.

Arquitetura de sistema ultravançada.

Um total de nove processadores Edge poderosos, incluindo dois 
processadores Edge AI de última geração, alimentam os recursos 
de áudio, vídeo e inteligência da PanaCast 50. Nossa arquitetura de 
sistema ultra-avançada permite que a Jabra PanaCast 50 realize 
integração em tempo real de áudio, vídeo e dados. Isso permite 
recursos inteligentes como o Diretor Virtual e nosso PeopleCount 
sempre ativo, permitindo-nos oferecer uma experiência de reunião que 
não é apenas melhor, é completamente reinventada.

1. Veja dados e fatos em jabra.br.com/commercial-claims 
2. Escolha entre o Diretor Virtual e Zoom Inteligente via Jabra Direct e Jabra Xpress
 



RECURSOS BENEFÍCIOS

Vídeo

Campo de visão de 180° Visão natural de parede a parede sem distorção
Qualidade 4K panorâmica Todos aparecem e em foco

Diretor Virtual Detecção e enquadramento de alto-falantes ativos de acordo com apresentação 
para reuniões dinâmicas e envolventes

Áudio
Microfones 8 microfones com tecnologia beamforming para conversas cristalinas
Alto-Falantes  4 alto-falantes estéreo para áudio de alta definição e sem vibração

Fácil de usar

Compartilhamento quadro branco Captura qualquer conteúdo que você escreve em um quadro branco em tempo 
real, melhorando a legibilidade

Dados da capacidade de segurança Notificações em tempo real no caso de violação das diretrizes de ocupação da sala

Informações sobre o uso da sala Os dados do painel visual permitem que você analise o histórico de reuniões e
reconfigure os espaços de escritório conforme necessidade.

Conectividade Plug-and-play Colaboração instantânea

Compatibilidade Para obter informações de compatibilidade, 
acesse jabra.com

3. Controle Remoto vendido separadamente
4. Suporte de mesa e suporte de tela vendidos separadamente
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COMO CONECTAR – CONFIGURAÇÃO SIMPLES. REUNIÕES INSTANTÂNEAS

COMO CONFIGURAR – FÁCIL INSTALAÇÃO

A PanaCast 50 não poderia ser mais fácil de instalar, sob qualquer ponto de vista que você olhe. Com três opções diferentes 
para se adequar a cada configuração de sala, escolha entre suporte para parede, suporte para mesa e suporte para tela 
(VESA) 4, com instruções claras e fáceis de seguir.

Plug-and-play 
Para conectar, basta plugar o
cabo em seu computador

Controle Remoto Opcional para  
Microsoft Teams meetings3

A PanaCast 50 é plug-and-play, portanto, a partir da primeira vez que você o 
configura até o uso diário, não poderia ser mais fácil de gerenciar. Assim que 
estiver funcionando, sua equipe pode simplesmente entrar na sala, conectar o 
cabo em seu próprio laptop e ter certeza de que funcionará com a plataforma que 
estiverem utilizando. Há também um controle remoto opcional3, permitindo que 
eles operem a unidade e interajam com as  
reuniões sem sair de seus lugares.

Suporte de Mesa4Suporte de Parede Suporte de Tela (VESA)4


