
specifikace  
 

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 

 

Názov produktu: Poly Sync 40 / Sync 40 + speakerphone 

Cena Poly Sync 40: 182,00 € bez DPH 
Cena Poly Sync 40+: 226,00 € bez DPH 
Príslušenstvo:  Hardware replacement service 3Y pre Sync 40 / 40+ (17,90 bez DPH) 

 

 

Špecifikácia: 

Model:    prenosný konferenčný mikrofón s reproduktorom 
Pripojenie: prostredníctvom USB kábla / bluetooth (Sync 40) 
 prostredníctvom USB kábla / bluetooth / bezdrôtovo prostredníctvom BT600 USB 

adaptéra k PC (Sync 40+) 
Mikrofóny:  3 všesmerové mikrofóny, dosah 3-4 m, 100 Hz až 6.7 kHz 
Reproduktor:  reproduktor 75 Hz – 20 kHz s Bass reflex with dual passive radiators 

Rozhranie: integrovaný kombinovaný USB-A / USB-C kábel, USB-A port pre nabíjanie mobilu, 

Bluetooth 5.1 

Audio technológie: Noise and echo reduction, full duplex audio 

Batéria:   5000 mAH, Lithium-ion 

Výdrž:   až 30 hodín používania 

Odolnosť:  IP64 odolný voči prachu a vode 

Kompatibilita: certified for Microsoft Teams, Zoom certified a iné video aplikácie 

Iné: LED status bar (signalizácia stavu počas hovoru), ovládanie hovoru (answer call / end 

call, mute tlačidlo, ovládanie hlasitosti, tlačidlo pre Microsoft Teams, programovateľné 

tlačidlo), port pre nabíjanie mobilu, možnosť bezdrôtového spárovania dvoch 

speakerphone-ov do daisy chain (pokrytie väčšieho priestoru dvoma spárovanými 

zariadeniami) 

V balení: Poly Sync 40 / Sync 40+, USB-A to USB-C adaptér, BT600 USB adaptér (obsah balenia 

závisí od objednanej verzie Sync 40 / Sync 40+) 

 

Použitie: 

• USB speakerphone pripojiteľný k počítaču prostredníctvom USB kábla pripravený na okamžité použitie 

pre online vzdelávanie (plug & play) / bluetooth k mobilu alebo bezdrôtovo prostredníctvom BT600 

adaptéra k PC (Sync 40+) 

• Kvalitný všesmerový mikrofón a reproduktor v jednom zariadení s dosahom 3-4 m 

• Všesmerové mikrofóny s pokročilými technológiami na potlačenie nežiadúcich ruchov / hlukov v pozadí 

pre krištáľovo čistý zvuk 

• Výkonný reproduktor pre audio / video-hovory / prehrávanie médií 

• Speakerphone je prenosný a pedagóg ho môže prenášať medzi učebňami všade tam, kde ho potrebuje 

k vyučovaniu 

• Vhodný predovšetkým pre video-hovory jednotlivcov / väčšie skupiny 4-8 ľudí vo vysokej audio kvalite 

A) Poly Sync 40 B) Poly Sync 40+ 
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• Speakerphone je ideálnym doplnkom k EagleEye Cube Mini kamere alebo Poly Studio P5 kamere ako 

vysoko kvalitný mikrofón a reproduktor  

• Pracovný nástroj vhodný pre pedagógov, ktorí vyžadujú vysokú kvalitu zvuku a nechcú byť obmedzovaní 

headsetom alebo káblami 

• Všade tam, kde tradičné mikrofóny a reproduktory notebookov nevedia poskytnúť dostatočnú kvalitu 

zvuku 

• Vhodný pracovný nástroj aj pre väčšie pracovné skupiny 4 – 8 pedagógov, kde je potrebné 1 mikrofónom 

zabezpečiť pokrytie väčšieho priestoru stola, aby všetkých účastníkov video-hovoru bolo dobre počuť 

• Možnosť bezdrôtovo spárovať 2 zariadenia (Sync 40+) a tak zvýšiť počet účastníkov hovoru dvojnásobne 

/ pokryť mikrofónmi dvojnásobne veľký priestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné videá: 

• Poly Sync 40 – predstavenie 

https://www.youtube.com/watch?v=bsY6RoroeLw 

https://www.youtube.com/watch?v=bsY6RoroeLw

