
A SIMPLICIDADE 
RADICAL ENTROU 
COM TUDO NA 
VIDEOCONFERÊNCIA

BENEFÍCIOS

•  Deixe qualquer sala de pequeno ou 
médio porte pronta para a reunião, em 
questão de minutos, com um processo 
de configuração simples e design 
multifuncional

• Facilite para que todo mundo, inclusive 
convidados, consigam compartilhar 
conteúdo de forma sem fio a partir 
de seus dispositivos pessoais, sem a 
necessidade de usar aplicativos ou 
ferramentas especiais

• A potente captação de áudio e a 
incrível tecnologia de bloqueio de ruído 
possibilitam que cada palavra seja 
ouvida sem distrações 

• A compatibilidade integrada com 
plataformas de serviço em nuvem 
elimina a necessidade de se ter um PC ou 
Mac na sala de reunião

POLY STUDIO X50

A barra de vídeo Poly Studio X50 oferece simplicidade radical em um formato elegante e 
compacto. 

Em salas de pequeno a médio porte, conecte-se usando qualquer software de 
colaboração em vídeo que você quiser. Experimente recursos de câmera avançados e 
áudio com qualidade para uma sala de reuniões lotada, além de rapidez no acesso sem fio 
a conteúdos. Tudo isso em uma elegante barra de vídeo. Diga adeus a receptores, fios e 
cabos desnecessários. Para realizar a reunião, você não vai precisar nem de PC ou Mac, já 
que o Poly Video OS faz tudo sozinho. Fácil de instalar e de gerenciar.

• Ideal para salas com até 10 pessoas 

• Todos os participantes se sentirão imersos no som incrível e nítido dos alto-falantes 
estéreos que preenchem a sala com áudio imersivo 

•  A compatibilidade com monitor duplo garante que você tenha a configuração ideal 
para muitos tipos de salas 

•  Nosso conjunto de microfones de última geração possibilita que sua voz será ouvida 
com clareza
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ESPECIFICAÇÕES

POLY STUDIO X50

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

A embalagem inclui: 

•  Poly Studio X50 

•  Conjunto de cabos 

•  Suporte para montagem em parede 

•  Tampa para privacidade

PADRÕES E PROTOCOLOS DE VÍDEO 

•  H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

ENTRADA DE VÍDEO

•  1 HDMI 

SAÍDA DE VÍDEO

•  2 HDMI 

•   Compatibilidade com tela sensível  
ao toque

RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA PESSOAS

•  4K, 30 fps (TX e RX) de 2048 Kbps 

•  1080p, 60 fps de 1740 Kbps

•  1080p, 30 fps de 1024 Kbps 

•  720p, 60 fps de 832 Kbps 

•  720p, 30 fps de 512 Kbps

RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA 
CONTEÚDOS

•  Entrada  

- UHD (3840 x 2160)  

- HD (1920 x 1080p)  

- WSXGA+ (1680 x 1050)  

- UXGA (1600 x 1200)  

- SXGA (1280 x 1024)  

- WXGA (1280 x 768)  

- HD (1280 x 720p)   

- XGA (1024 x 768)  

- SVGA (800 x 600)

•  Saída

- UHD (3840 x 2160)  

- WUXGA (1920 x 1200)  

- HD (1920 x 1080)  

- WSXGA+ (1680 x 1050)  

- SXGA+ (1400 x 1050)  

- SXGA (1280 x 1024)  

- HD (1280 x 720)  

- XGA (1024 x 768) 

•  Taxa de quadros de conteúdo  

-  5-60 fps (resolução de até 4K a 
15 fps na chamada)

COMPARTILHAMENTO DE 
CONTEÚDO

- Aplicativo de conteúdo Poly   

- Apple Airplay   

- Miracast   

- Entrada HDMI  

- Whiteboarding 

CÂMERA

•  Zoom digital de 5x 

•  120° FOV

•   Resolução de captura UHD 2160p 
(4K) 

•   Enquadramento de pessoas 
automático

ENTRADA DE ÁUDIO

•  3 microfones MEMS, mais 
2 microfones de segunda ordem 

•  1 HDMI 

•   1 entrada de linha estéreo de 
3,5 mm*

SAÍDA DE ÁUDIO

•  Alto-falantes estéreo  

•  1 saída de linha estéreo de 3,5 mm*

OUTRAS INTERFACES

•  2 USB-A (3.0) 

•  1 USB-C 

•  Bluetooth 5.0 

•  Concorrência multicanais WiFi 802.11a/b/
g/n/ac (MIMO)

PADRÕES E PROTOCOLOS DE ÁUDIO

•   Largura da banda de 22 kHz com a 
tecnologia Polycom Siren 22, AAC-LD 
(chamadas TIP), G.719 

•   Largura da banda de 14 kHz com a 
tecnologia Polycom Siren 14, G.722.1 
Anexo C

•   Largura da banda de 7 kHz com 
G.722, G.722.1 

•   Largura da banda de 3,4 kHz com 
G.711, G.728, G.729A

REDE

•  IPv4 

•  1 Ethernet 10/100/1G 

•  Auto-MDIX

•  H.323 e/ou SIP de até 6 Mbps rodando o 
Poly Video App

•   Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery 
Tecnologia (LPR)

•   Alocação dinâmica de largura da banda 

•  Tamanho reconfigurável de MTU 

•   Compatibilidade com Web proxy — Basic, 
Digest e NTLM

•  Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
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POLY STUDIO 
X50

SEGURANÇA

•   Criptografia de mídia (H.323, SIP):  
AES-128, AES-256

•  Compatibilidade com H.235.6 

•   Acesso autenticado a menus do 
administrador, interfaces da web e APIs

•   Configuração de política de senha de conta 
local 

•  Perfis de segurança 

•  Bloqueio de conta local e porta de login 

•  Padrões de segurança 

•  Acesso remoto com compatibilidade com TLS 

•  Autenticação externa do Active Directory

OPÇÕES

•  Kit de montagem VESA 

•  Suporte 

•  Poly TC8

INTERATIVIDADE

•  Compatibilidade com aplicativos de terceiros, 
incluindo Zoom Rooms para Android

•   Todos os provedores de serviço em nuvem 
por meio do modo Poly Video App

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

•  Fonte de alimentação automática 

•  Potência/tensão operacional típica  

- 37 VA a 120 V a 60 Hz  

- 37 VA a 230 V a 50/60 Hz 

•  BTU/h típico: 65

ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL

•  Temperatura operacional: 0 a 40°C 

•   Umidade não operacional (não 
condensante):  15 a 80%

•  Temperatura não operacional: -40 a 70ºC

•  Umidade não operacional (não 
condensante): 5 a 95%

•  Altitude máxima: 16.000 pés

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

•  30 L x 4 A x 4 P (polegadas) 
762 L x 102 A x 102 P (mm)

•  5,6 lbs/2,54 kg 
   

GARANTIA
•   Um ano para defeitos de fábrica e mão 

de obra 

*Compatível com futuras atualizações de software  
Alguns recursos podem estar disponíveis somente 
com determinados aplicativos ou no modo de vídeo 
Poly

©2019 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly e o design do propulsor são marcas comerciais da Plantronics, Inc. A marca comercial Bluetooth 
é propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso da marca pela Plantronics, Inc. é autorizado. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos 
proprietários. 12.19  548198

SAIBA MAIS

Para obter mais informações sobre o Poly Studio X50, acesse poly.com/studiox
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