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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 

 

Názov produktu: Poly Studio P5 – USB kamera 

Cena:   99,90 € bez DPH 
Príslušenstvo:  Premier Servis 1 rok – pre Poly Studio P5 (12,00 € bez DPH) 

 

Špecifikácia: 

Model:    1080p Full HD, 720p HD USB kamera 
Kamera: 1080p Full HD, auto focus so 4x zoom / EPTZ, 80°FOV, low light quality & true color 

image 
Mikrofóny:  directional microphone optimalizovaný pre personálne použitie, 50 Hz – 16 kHz 
Rozhranie: 1x USB 2.0 

Kompatibilita: certified for Microsoft Teams and Skype for Business, Zoom certified, Cisco a iné video 

aplikácie 

Iné: LED status kontrolka (signalizácia stavu počas hovoru), privacy shutter (integrovaný 

kryt kamery), držiak na monitor, príprava pre tripod, integrovaný USB-A port pre 

pripojenie USB adaptéra bezdrôtového headsetu priamo do tela kamery 

V balení: Poly Studio P5 USB kamera, univerzálny držiak, manuál 

 

Použitie: 

• USB kamera pripojiteľná k počítaču prostredníctvom USB kábla pripravená na okamžité použitie pre 

online vzdelávanie (plug & play) 

• Kvalitná video kamera s 1080p Full HD s mikrofónom, univerzálnym držiakom na notebook / monitor, 

integrovaným privacy shutterom a svetelnou signalizáciou stavu počas hovoru 

• Vhodná kamera pre personálne použitie v kombinácii s Poly Sync 20 / Sync 20+ / Sync 40 / Sync 40 + 

(kvalitným prenosným reproduktorom so všesmerovými mikrofónmi) alebo headsetom Voyager 4220 

alebo Blackwire 3320 

• Vhodná pre video-hovory jednotlivcov vo vysokej video kvalite  

• Kamera má 80° FOV, ktorý zaberie dostatočne veľký priestor a 4x zoom, ktorým zaostrí na detail 

• Pracovný nástroj vhodný pre pedagógov, ktorí pre online vyučovanie potrebujú využívať názorné ukážky 

za pomoci učebných pomôcok a iné 

• Všade tam, kde tradičné kamery notebookov / tradičné webkamery nevedia poskytnúť dostatočnú 

kvalitu obrazu 

• USB-A port integrovaný v tele kamery umožňuje pripojenie USB adaptéra bezdrôtového headsetu / 

speakerphone priamo na kameru a znižuje počet využitých USB portov notebooku / PC 

• Vysoké rozlíšenie kamery umožňuje kameru odpojiť z držiaka a využiť na nasnímanie napr. dokumentov 
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Užitočné videá: 

• Poly Studio P5 – predstavenie 

https://www.youtube.com/watch?v=QPze4j7svFc 

https://www.youtube.com/watch?v=QPze4j7svFc

