
specifikace  
 

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 

 

Názov produktu: Poly Studio USB 

Cena:   766,00 € bez DPH 
Príslušenstvo:  VESA držiak pre Poly Studio nad / pod TV (137,00 € bez DPH) 

Premier Servis 1 rok – pre Poly Studio (83,00 € bez DPH) 

 

Špecifikácia: 

Model:    USB video soundbar 
Kamera: UHD 2160p, 5x zoom, 120° FOV, automatic group framing / speaker tracking / 

presenter mode 
Mikrofóny:  6 všesmerových mikrofónov, dosah 3.6 m, 120 Hz – 16 kHz 
Reproduktory:  stereo reproduktory, 100 Hz – 20 kHz, výstup 90 dB 

Rozhranie: 1x USB 3.0 type-C. 3.5 mm stereo audio in, WiFi, bluetooth, optional microphone, 

power connector 

Audio technológie: Poly NoiseBlock, Poly Acoustic Fence, Poly Acoustic Clarity 

Kompatibilita: certified for Microsoft Teams and Skype for Business, Zoom certified, LogMeIn 

GoToMeeting, BlueJeans Network, Google Hangouts, Amazon Chime, Cisco Webex, 

VidyoDesktop, Polycom RealPresence Desktop a iné video aplikácie 

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

kamery), nastaviteľný stojan na stôl, diaľkové ovládanie s ovládaním funkcií hovoru 

(start call, end call, mute, camera preset, camera tracking, zoom a iné) 

V balení: Poly Studio USB, diaľkové ovládanie vrátane batérií, napájací adaptér, 5m USB kábel 

(type-C to Type-A), držiak na stenu, manuál 

Použitie: 

• USB video soundbar pripojiteľný k počítaču prostredníctvom USB kábla pripravený na okamžité použitie 

pre online vzdelávanie (plug & play) 

• Všetko potrebné v jednom video soundbare (kamera, mikrofóny, reproduktory), ktorý je prenosný a 

pedagóg ho môže prenášať medzi učebňami všade tam, kde ho potrebuje k vyučovaniu 

• Vhodný pre video-hovory jednotlivcov / menšie skupiny 4 – 6 ľudí vo vysokej audio-video kvalite  

• 4K kamera so 120° záberom, pokročilými funkciami automatického vyhľadávania / zoomovania rečníka 

v miestnosti alebo skupiny ľudí, prípadne manuálneho nastavenia polohy kamery ovládačom 

• Všesmerové mikrofóny s dosahom 3.6 m a pokročilými technológiami na potlačenie nežiadúcich ruchov 

/ hlukov v pozadí pre krištáľovo čistý zvuk 

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

spôsoby vzdelávania ako písanie na tabuľu / názorné ukážky za pomoci učebných pomôcok a iné 

• Všade tam, kde tradičné kamery a mikrofóny notebookov / tradičné webkamery s mikrofónom nevedia 

poskytnúť dostatočnú kvalitu obrazu a zvuku 



specifikace  
 

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 

• Automatické vyhľadávanie rečníka v miestnosti kamerou umožňuje učiteľovi slobodný pohyb po 

miestnosti bez potreby sedenia fixne za stolom pred notebookom a všesmerové mikrofóny zabezpečia 

kvalitný zvuk do vzdialenosti až 3.6 m, aby bolo pedagóga dobre počuť 

• Vhodný pracovný nástroj aj pre porady vedenia / menšie pracovné skupiny, kde je potrebné v zábere 

kamery mať viacero ľudí naraz sediacich za jedným stolom a je potrebné zabezpečiť pokrytie priestoru 

stola mikrofónmi, aby všetkých účastníkov video-hovoru bolo dobre počuť 

• Technológia Bluetooth umožňuje pripojenie mobilu, tabletu alebo notebooku k Poly Studio USB pre 

využitie jeho audio-video kapacít na uskutočnenie audio-hovoru / video-hovoru / prehrávanie médií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné videá: 

• Poly Studio USB – predstavenie 

https://www.youtube.com/watch?v=sShSzG0Ypkg 

• Ukážka funkcie Presenter Mode – sledovanie pohybu učiteľa kamerou v miestnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc6aXU6ezsc 

• Ukážka funkcie Group framing / Speaker framing – vyhľadávanie rečníka / skupiny ľudí  v miestnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=Tug-1PNWmUE 

• Praktické použitie - Poly Studio USB v triede (hybrid teaching) 

https://www.youtube.com/watch?v=5D-8gRIsL88 

Notebook 

Porady / skupinové video-hovory 120° záber kamery 

3.6 m dosah 

mikrofónov 
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