
 
 

 

 

 

 

 

 
 

POLY STUDIO X30 VIDEO BAR

 

 

 

  

VİDEO

KONFERANS

KOLAYLIĞI İLE

TANIŞIN

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

• Herhangi bir küçük odayı 
dakikalar içinde, basit bir kurulum 
işlemi ile video konferans odasına 
dönüştürün

• Herkesin, hatta misafirlerin,
herhangi bir yerden kablosuz 
olarak sunum paylaşımı için 
herhangi bir uygulama 
yüklemesine gerek kalmaz

• Güçlü mikrofon performansı ve 
benzersiz gürültü engelleme 
teknolojisi dikkat dağıtan 
gürültüler olmadan sadece 
konuşmaların duyulmasını sağlar

• Bulut tabanlı video konferans 
hizmetleri için PC veya Mac 
bilgisayarlara ihtiyaç duymadan 
video konferans yapmanıza olanak 
tanır

Toplantılarınızın küçük alanlarda olması, bu toplantıların 
önemli olmadığı anlamına gelmez.

Küçük toplantı odaları ve üst yönetici üst yönetici toplantı 
alanları için tasarlanmış  hepsi bir arada video konferans 
çözümüdür. Poly Studio X30 ile günümüzde firmaların çok 
yaygın olarak kullandığı bulut tabanlı video konferans 
hizmetlerini bilgisayar gerek kalmadan kullanımı son 
derece kolaydır. Enine hüzmeleme yönüyle kapsama alanı 
oluşturan mikrofonlar sayesinde sesler keskin ve nettir. 
Studio X30 ile birlikte ücretsiz gelen kablosuz içerik 
paylaşımı, kullanıcıların kablo veya USB belleklere ihtiyaç 
duymadan cihazlarından paylaşım yapmalarını sağlar. 

Üretici firma Poly (Polycom) tarafından 6 kişilik toplantı 
odaları için önerilen Studio X30 video konferans sistemi 
kompakt, hafif tasarıma sahip yapısı ile ekranın üstüne 
veya altına kolayca monte edilebilir. Vodanet olarak duvar 
askı aparatını tavsiye ekmekteyiz. Düşük satın alma 
maliyeti ile video konferans sistemi kullanan firmalar için 
tasarruf aracı olacaktır.

www.vodanet.com.tr
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ÖZELLİKLER

KUTU İÇERİĞİ:
• Poly Studio X30
• Bağlantı kabloları
• Monitör askı aparatı
• Kamera güvenlik kapağı

VİDEO STANDARTLARI VE PROTOKOLLER
• H.264 AVC, H.264 Yüksek Profil, H.265

VİDEO GİRİŞİ
• 1x HDMI

VİDEO ÇIKIŞI
• 1x HDMI
• Dokunmatik ekran uyumlu

VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
• 4K, 30 fps 2048 Kbps
• 1080p, 60 fps 1740 Kbps
• 1080p, 30 fps 1024 Kbps
• 720p, 60 fps 832 Kbps
• 720p, 30 fps 512 Kbps

SUNUM VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
• Giriş
- 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)

• Çıktı
- 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)

• İçerik kare hızı
- 5-60 fps (15 fps'de 4K çözünürlüğe 
kadar görüşme sırasında)

SUNUM PAYLAŞIMI
• Poly Content App desteği
• Apple Airplay
• Miracast
• HDMI girişi
• Whiteboarding

KAMERA
• 4x dijital zoom
• 120 ° FOV
• UHD 2160p (4K) çözünürlük
• Otomatik insan çerçeveleme

SES GİRİŞİ
• Dört MEMS mikrofon

SES ÇIKIŞI
• Tek Hoparlör

DİĞER ARAYÜZLER
• 1x USB-A (3.0)
• 1x USB-C
• Bluetooth 5.0
• WiFi 802.11a / b / g / n / ac (MIMO)
Multi-channel Concurrency

SES STANDARTLARI VE PROTOKOLLER
• Polycom Siren 22 ile 22 kHz bant genişliği
teknolojisi, AAC-LD (TIP çağrıları), G.719
• Polycom Siren 14 ile 14 kHz bant genişliği
teknolojisi, G.722.1 Ek C
• G.722, G.722.1 ile 7 kHz bant genişliği
• G.711, G.728 ile 3.4 kHz bant genişliği,
G.729A

AĞ ÖZELLİKLERİ
• IPv4
• 1x 10/100 / 1G Ethernet
• Otomatik MDIX
• Poly App'te H.323 ve / veya 6 Mbps'ye kadar 
SIP video modu
• Polycom Kayıp Paket Kurtarma
(LPR) teknolojisi
• Dinamik bant genişliği tahsisi
• Yeniden yapılandırılabilir MTU boyutu
• Web proxy desteği — temel, özet ve NTLM
• Basit Sertifika Kayıt Protokolü (SCEP)

www.vodanet.com.tr



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

POLY STUDIO X30

GÜVENLİK
• Medya Şifreleme (H.323, SIP): 
AES-128, AES-256
• H.235.6 desteği
• Yönetici menülerine, web'e 
doğrulanmış erişim arayüz ve API
• Yerel hesap parolası ilkesi 
yapılandırması
• Güvenlik Profilleri
• Yerel hesap ve giriş bağlantı noktası 
kilitleme
• Güvenli varsayılanlar
• TLS desteği ile uzaktan kayıt
• Aktif dizin harici kimlik doğrulaması

OPSİYONEL DONANIMLAR
• VESA ve duvara montaj kiti
• Stand
• Poli TC8 Touch Control
• Vodanet profesyonel teknik destek

UYUMLULUK
• Harici video konferans 
uygulamaları için destek,
Android için Zoom Rooms dahil
• Tüm bulut servis sağlayıcıları 
aracılığıyla Poly Video Uygulama 
modu

ELEKTRİK DEĞERLERİ
• Otomatik algılama güç kaynağı
• Tipik çalışma voltajı / gücü
- 60 Hz'de 37 VA @ 60 Hz
- 50/60 Hz'de 230 V @ 37 VA
• Tipik BTU / s: 65

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
• Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 ° C
• Çalışma nemi 
(yoğuşmasız): % 15 ila 80
• Çalışma sıcaklığı: -40 ila 70 ° C
• Çalışmama nemi 
(yoğuşmasız): % 5 ila 95
• Maksimum yükseklik: 16.000 ft

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
• 441,8 G x 62,5 Y x 61,6 D (mm)
• 1,73 kg

GARANTİ
• 2 yıl

www.vodanet.com.tr


