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wideokonferencji
Lifesize® Icon 600™

Wszystko zaczyna się od ciebie

Lifesize Icon 600 to system wideo, którego konstrukcja opiera się 
na jednej podstawowej zasadzie: prostocie. Konfiguracja zajmuje 
kilka minut, a nawiązywanie połączeń wideo trwa zaledwie kilka 
sekund. Przekonasz się, że wykonywanie i odbieranie połączeń 
wideo jest tak proste, jak korzystanie ze smartfona.

Z pewnością polubisz połączenia wideo bardziej niż połączenia audio. Dzięki regularnym 
rozmowom biznesowym prowadzonym „twarzą w twarz” połączenia wideo zacieśniają 
relacje z klientami, partnerami, dostawcami i współpracownikami. Gdy chcesz o coś 
zapytać jednego ze swoich dostawców, możesz z łatwością odnaleźć go w katalogu 
i nawiązać połączenie. Połączenia wideo zbliżają ludzi do siebie i są bardziej skuteczne. 
Szybko uzyskasz rezultaty, a twoi dostawcy, partnerzy i klienci będą bardziej zadowoleni. 
Lifesize Icon 600 idealnie nadaje się do dużych sal spotkań, a praca z nim wyzwala większe 
zaangażowanie i wydajność. Obok usługi Lifesize bazującej na chmurze jest to po prostu 
najlepsze rozwiązanie konferencyjne, które mimo swoich potężnych możliwości jest wciąż 
proste w obsłudze.

Dostępna konfiguracja dwuekranowa Lifesize Icon 600. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu i dźwięku,  
Lifesize zaleca zakupienie kamery 10x i telefonu Lifesize Phone HD.

Zobaczyć znaczy 
uwierzyć — system 
Lifesize Icon jest 
niezwykle prosty 
w obsłudze
• Sparuj system z usługą Lifesize bazującą na 

chmurze*, aby łączyć się z użytkownikami 
komputerów i telefonów komórkowych.

• Dołączaj do wirtualnych sal spotkań za 
pomocą jednego kliknięcia w katalogu 
spotkań

• Rozmowy ad-hoc rozpoczynane są 
w ujednoliconym katalogu. Znajdź nazwę, 
kliknij i zadzwoń.

• Eskalowanie do połączeń grupowych 
nie może być prostsze. Wystarczy, że 
zaakceptujesz połączenie przychodzące 
lub klikniesz kontakt w swoim katalogu, 
aby dodać uczestników.

• Korzystaj z tych samych opcji 
w rozmowach bezpośrednich i grupowych. 
Dzięki ujednoliceniu każda rozmowa 
wygląda tak samo.

• Nagrywaj i udostępniaj rozmowy za 
pomocą funkcji Lifesize Record and 
Share*

• Ikony w menu na ekranie wyraźnie 
wskazują funkcję lub działanie, zatem 
obsługa menu jest łatwa i szybka.

• Oznaczaj kontakty jako ulubione, aby 
szybko i łatwo wykonywać połączenia 
wideo.

• Lifesize Icon 600 zapewnia maksymalną 
prostotę, elastyczność i wartość.

* Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji 

i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, 

wybranych opcji i sparowanych urządzeń.
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Sparuj swój system 
z usługą Lifesize bazującą 
na chmurze*

Wykorzystaj możliwości usługi bazującej na 
chmurze i przekształć je na znaczne korzyści 
dla swojej firmy. Proste połączenia typu „punkt-
punkt” i połączenia mobilne, które można 
z łatwością eskalować do połączeń grupowych 
poprzez kliknięcie nazwy w katalogu, zachęcają 
do organizacji spotkań poprzez system 
wideokonferencyjny. Automatyczna konfiguracja, 
zarządzanie siecią wideo i bezpieczny translator 
NAT / zapora sieciowa ułatwiają pracę działów IT.

Szczytowe osiągnięcie 
komunikacji
Lifesize głęboko wierzy, że rozmowy wideo 
powinny wiązać się z satysfakcjonującym 
doświadczeniem. To oznacza, że zastosowana 
technologia nie powinna przeszkadzać 
użytkownikowi, ale spełniać jego cele. Tak 
właśnie jest w przypadku systemu Lifesize Icon 
600. Uproszczone zdalne sterowanie i interfejs 
użytkownika umożliwiają szybkie rozpoczynanie 
spotkań. Obraz w jakości HD i krystalicznie czysty 
dźwięk zbliżają rozmówców do siebie. Spotkania 
są bardziej produktywne, a ich uczestnicy 
są zawsze zadowoleni. Tak właśnie wygląda 
szczytowe osiągnięcie komunikacji.

Szybki rzut 
oka
Sparuj swój system z usługą 
Lifesize bazującą na 
chmurze*

Wspólny katalog, wirtualne pokoje spotkań, 
płynna eskalacja połączeń, wybieranie numerów 
w oparciu o nazwę, automatyczne aktualizacje 
oprogramowania i wiele więcej

Nagrywaj i udostępniaj 
rozmowy za pomocą funkcji 
Lifesize Record and Share*

Nagrywaj rozmowy wideo lub spotkania na 
dowolnym urządzeniu i automatycznie publikuj 
filmy we własnej bibliotece wideo

Płynna eskalacja połączeń Akceptuj prośby o dołączanie do rozmów 
i dodawaj uczestników poprzez własny katalog za 
pomocą jednego przycisku na pilocie

Intuicyjny interfejs 
użytkownika

Katalog spotkań, ujednolicony interfejs 
użytkownika podczas rozmów wielonumerowych, 
ujednolicony katalog firmowy, wybieranie 
numerów w oparciu o nazwę, status, czat 
i ulubione

Jakość wideo Do 1080p60

Jakość i udostępnianie 
prezentacji

Do 1080p; fizyczny port danych

Monitory HD Możliwość podłączenia dwóch monitorów

Kamera HD Opcje kamery PTZ, włączając obsługę do 
1080p60 HD i możliwość 10-krotnego zoomu

Telefon Lifesize Phone HD Łatwy w użyciu dotykowy ekran obsługuje 
zarówno dźwięk, jak i obraz

Ustaw w dogodnym miejscu Opcja montażu na ścianie (VESA) lub uchwycie

* Wymagana subskrypcja Lifesize

UWAGA: Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i 

sparowanych urządzeń.
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ELEMENTY SYSTEMU
• System wideo Lifesize Icon 600

• Lifesize Camera 10x

• Telefon Lifesize Phone HD, telefon, druga generacja 
lub cyfrowy mikrofon MicPod

• Pilot

• Zasilacz/kable|

KOMUNIKACJA
• SIP, H.323, Od 128 kb/s do 6,0 Mb/s

• 1x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000

• 1x łącze Lifesize dla telefonu Lifesize Phone HD, 
telefonu, drugiej generacji lub 2x cyfrowego 
mikrofonu MicPod

OBSŁUGA DO DWÓCH EKRANÓW
• Dowolny monitor 720p lub 1080p HD z wejściem 

HDMI

KAMERA PTZ HD 1080P60  
(KAMERA LIFESIZE 10 X)
• Szerokokątny obiektyw z zoomem 

z 70-stopniowym polem widzenia

• Aż 10-krotny zoom optyczny

• Autofokus/automatyczna regulacja wzmocnienia

• 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe 
i końcowe)

• Standardowy 3-metrowy kabel HDMI

SPECYFIKACJA OBRAZU
• Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, 

współczynnik proporcji 16:91

• Wszystkie rozdzielczości są rozdzielczościami 
skanowania progresywnego do 60 klatek na 
sekundę

• Obsługuje ponad 200 rozdzielczości

• Przykładowa szybkość transmisji danych 
i rozdzielczości (H.264 profil wysoki, AAC-LD):

• 600 kb/s (720p30)
• 820 kb/s (720p60)
• 1.2 Mb/s (1080p30)
• 1.7 Mb/s (1080p60)

STANDARDY OBRAZU
• H.264 profil wysoki, H.264 profil podstawowy, 

H.263+, H.263

WEJŚCIA WIDEO (2 WEJŚCIA)
• 1 x wejście wideo HD (do 1080p60) z HDMI

• 1 x wejście wideo DVI-I (do 1080p60) z HDMI/VGA

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)
• 1 x wyjście wideo HD (do 1080p60) z HDMI — ekran 

główny

• 1 x wyjście wideo DVI-I (do 1080p60) z HDMI/VGA 
— ekran pomocniczy

W PEŁNI ZINTEGROWANY TELEFON 
KONFERENCYJNY Z DŹWIĘKIEM HD
• Obsługuje częstotliwości od 90 Hz do 22 kHz

• Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)

• Zasilany przez Icon 600 bezpośrednio poprzez 
kabel Lifesize Link

• Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym

• Zarządzaj filmami HD, nagraniami audio 
i prezentacjami

• Dodatkowa obsługa do dwóch mikrofonów Lifesize 
Digital MicPod

• Opcjonalnie dostępne są kable o długości 4 m i 15 m

W PEŁNI ZINTEGROWANY CYFROWY 
MIKROFON MICPOD Z DŹWIĘKIEM HD
• Od 90 Hz do 22 kHz

• Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)

• Zasilany bezpośrednio przez system wideo za 
pośrednictwem 4-metrowego kabla Lifesize Link

• Obsługa do dwóch mikrofonów Lifesize Digital 
MicPod

• Opcjonalnie dostępne są kable o długości 9 m i 15 m 

OPCJE DŹWIĘKOWE
• Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ

• Pełny dupleks zapewnia naturalne rozmowy

• Eliminacja echa

• Automatyczną kontrolą wzmocnienia

• Automatyczna redukcja hałasu

STANDARDY DŹWIĘKU
• G.711, G.722, G.722.1 i G.722.1C na licencji Polycom®, 

MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

WEJŚCIA AUDIO (4 WEJŚCIA)
• 1 x wejście mikrofonowe/liniowe (3,5 mm)

• 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone 
HD lub telefon, druga generacja, z opcjonalnymi 
mikrofonami Lifesize Digital MicPod)

• 1 x wejście wideo HD

• 1 x wejście DVI-I

WYJŚCIA AUDIO (4 WYJŚCIA)
• 1 x wyjście liniowe/na słuchawki

• 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub 
telefon, druga generacja)

• 1 x wyjście wideo HD

• 1 x wyjście DVI-I

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY
• H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, 

H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 
2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I OPCJE
• Uproszczony interfejs użytkownika

• Nowoczesny pilot zdalnego sterowania

• Płynne eskalowanie rozmów do rozmów grupowych

• Graficzna konsola zarządzania interfejsem 
użytkownika

• Obsługa wielu języków

• Tryb „nie przeszkadzać”

• Wyciszanie obrazu

• Obraz w obrazie

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE2

• Płynna eskalacja połączeń dla użytkowników wideo 
i audio

• Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, ujednolicony 
katalog z możliwością wyszukiwania

• Automatyczne zestawianie
• Rozmowy z gośćmi
• Jeden przycisk do nagrywania i udostępniania
• Połączenia mobilne
• Zarządzanie siecią wideo
• Bezpieczny translator zapory ogniowej z NAT
• Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZABEZPIECZENIA
• Możliwość wyłączania usług HTTP, SSH

• Szyfrowanie H.235 (AES) z zachowaniem ścisłej 
zgodności

• Obsługa TLS/SRTP

• Gniazdo Kensington Security Slot

OPCJE INTELIGENTNEJ SIECI
• Adaptacyjne sterowanie ruchem (AMC) 

z wyprzedzającą korektą błędów (FEC) 
zapewniające doskonałą jakość obrazu we 
wszystkich warunkach sieci

• Translator NAT/zapory ogniowej (H.460/SIP)

• Automatyczne wykrywanie przepustowości

KATALOG I KSIĄŻKA ADRESOWA
• Do 10 000 wpisów w katalogu
• Narzędzie globalnego wyszukiwania
• Obsługa LDAP/zgodność z H.350
• Obsługa kalendarza/katalogi spotkań
• Obsługa wybierania numerów URI H.323 

(Załącznik O)

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
• Interfejs internetowy 
• Automatyczna konfiguracja
• SNMP
• Możliwość wykonywania kopii zapasowej 

i przywracania
• 2 x USB 3.0
• Łącza szeregowe
• Obsługuje VISCA™

ZASILANIE
• Napięcie AC 100–240V, 50–60 Hz, 2.5A poprzez 

zewnętrzny zasilacz

DANE ŚRODOWISKOWE
• Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)

• Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez 
kondensacji

• Temperatura przechowywania: od –20°C (–4°F) 
do 60°C (140°F)

• Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, 
bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO
• Szerokość: 365 mm (14,37 cala)
• Głębokość: 163 mm (6,42 cala)
• Wysokość: 43,8 mm (1,72 cala)
• Masa: 1,53 kg (3,37 funta)

OPCJE MONTAŻOWE
• Otwory montażowe: 2 otwory na śrubę M5 

o rozstawie 307 mm (12 cali)

• Śruby montażowe: 2 śruby M5 (maks. głębokość 
montażu: 3,8 mm)

NUMER KONTROLNY
• Lifesize Icon 600 = LFZ-023 

1 Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą 

na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane 

przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi 

najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

² Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji 

i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, 

wybranych opcji i sparowanych urządzeń.
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