
Firma Avaya oferuje systemy wideokonferencyjne o rozdzielczości High 
Definition (HD), które obejmują najnowszą technologię wideo, oraz 
możliwości niezbędne do ich wdrożenia we współczesnych systemach 
pomieszczeń.

Kamery do małych pokojów konferencyjnych Avaya HC010/HC020/HC050 to 
najnowsze modele przeznaczone do małych pomieszczeń („huddle rooms”), 
które mogą być używane z produktami z serii XT jako kamery główne lub 
dodatkowe. Użytkownicy mają pełną bezpośrednią kontrolę z poziomu 
systemu pomieszczeń XT za pośrednictwem sterowania zdalnego, aplikacji 
Scopia Control, interfejsu internetowego, interfejsów API itd.

Kamery te są idealnym rozwiązaniem w przypadku małych i średnich 
sal konferencyjnych. Zapewniają praktyczność, bezpieczeństwo oraz 
nadzwyczajne możliwości przeprowadzania szkoleń, burzy mózgów czy 
spotkań pomiędzy zespołem a klientem z osobistym połączeniem. Łatwa 
instalacja oraz sposób użycia sprawiają, że kamery te nadają się do 
indywidualnych grup, małych i średnich przedsiębiorstw lub mogą stanowić 
dopełnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
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konferencyjnych Avaya 
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Kamera do małych pokojów konferencyjnych  
Avaya HC020
Nadaje się jako główna lub dodatkowa kamera wszystkich produktów z serii 
XT lub do laptopa z oprogramowaniem Avaya Spaces, Avaya Cloud Office 
(ACO), Workplace. Jest to kamera stałopozycyjna Full HD z wejściem USB 
zapewniająca jakość na poziomie czujnika UltraHD 4K z sygnałem wideo 
1080p30, cyfrową funkcją PTZ (Pan/Tilt/Zoom) (rozdzielczość 1080p przy 
powiększeniu 2x, 720p przy powiększeniu @3x) oraz opcją przesyłania 
nieskompresowanego sygnału na HDMI. Istnieje możliwość włączenia 
1-drożnego mikrofonu POD w małych pomieszczeniach.

Kamera do małych pokojów konferencyjnych  
Avaya HC010
Sprawdzi się jako główna lub dodatkowa kamera do laptopa z 
oprogramowaniem Avaya Spaces, Avaya Cloud Office (ACO), Workplace.  
Stałopozycyjna kamera Full HD z wejściem USB, zapewnia wysokiej jakości 
sygnał wideo o rozdzielczości 1080p30 z cyfrową funkcją Pan/Tilt/Zoom. 
Doskonałe rozwiązanie dla laptopów oraz mikrokomputerów NUC.

Kamera do małych pokojów konferencyjnych  
Avaya HC050
Nadaje się jako główna lub dodatkowa kamera wszystkich produktów z serii 
XT lub do laptopa z oprogramowaniem Avaya Spaces, Avaya Cloud Office 
(ACO), Workplace. Jest to kamera Full HD z wejściem USB, funkcją PTZ (Pan/
Tilt/Zoom), sygnałem wideo 1080p30 i zoomem optycznym 12x. Idealne 
rozwiązanie dla małych i średnich pomieszczeń. Istnieje możliwość włączenia 
1-drożnego mikrofonu POD w małych pomieszczeniach oraz 3-drożnego 
mikrofonu POD w średnich pomieszczeniach.

Przystępne cenowo 
rozwiązanie o możliwościach 
biznesowych do audio- 
i wideokonferencji 
prowadzonych w małych 
pokojach 

rozdzielczość1080p30

8× zoom cyfrowy (EPTZ)

Poziome pole widzenia: od 
104° do 123°

Kamera stałopozycyjna na 
USB (maksymalna odległość 
kamery od kodeka wynosi 3 
m. kamera zasilana z kodeka)

Przystępne cenowo 
rozwiązanie do konferencji 
wideo prowadzonych w 
małych pokojach
 
rozdzielczość1080p30 
 
4× zoom cyfrowy (EPTZ)
 
Poziome pole widzenia: 85°
 
Kamera stałopozycyjna USB

Przystępne cenowo 
rozwiązanie o możliwościach 
biznesowych do audio- 
i wideokonferencji 
prowadzonych w małych 
pokojach 

rozdzielczość1080p60

16× zoom cyfrowy (EPTZ)

Poziome pole widzenia: 
72°

Kamera stałopozycyjna na 
USB (maksymalna odległość 
kamery od kodeka wynosi 3 
m. kamera zasilana z kodeka)

Mikrofon dołączony
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Dane techniczne:

Model kamery HC010 1080p30 HC020 1080p@30 HC050 12x 1080p30
Urządzenie do 
przetwarzania obrazu CMOS 1/2,8″ 4K@30/25 CMOS 1/2,7’’ CMOS 1/2,7’’

Formaty wideo 1080p30 / 720p30 4K@30/25 — 1080p60/50/30/25
(do 1080p30 na XT)

1080p30/25/50/60 
720p30/25/50/60

(do 1080p30 na XT)

Sygnał wideo Skompresowany (H.264)  
na USB Skompresowany (H.264) na USB Skompresowany (H.264) 

na USB

Odległość ogniskowa f = 2,8 mm f = 2,8 mm f = 3,5 mm ~ 42,3 mm, 
F1,8 ~ F2,8

Min. odległość od 
obiektu (szerokość) 100 mm 500 mm 100 mm

Min. oświetlenie 0,5 Lux @ (F2,0, AGC wł.) 0,05 Lux @ (F1,8, AGC wł.) 0,5 Lux @ (F1,8, AGC wł.)
HFoV 85° 104° (do 123°) 72°
VFoV 55° 68° (do 80°) 43°
Zoom optyczny (*) Nie dotyczy Nie dotyczy 12x
Zoom cyfrowy (*) 4x 8x 16x
Zakres funkcji Pan ePTZ ePTZ +/-170°
Zakres funkcji Tilt ePTZ ePTZ +/- 30°
Sterowanie 
szeregowe UVC za pośrednictwem USB UVC za pośrednictwem USB UVC za pośrednictwem USB 

— układ szeregowy we-wy
Uchwyt sufitowy Nie dotyczy Obsługiwany Obsługiwany

Statyw do kamery Otwór śrubowy na statyw  
(1/4-20 UNC)

Otwór śrubowy na statyw (1/4-
20 UNC)

Otwór śrubowy na statyw  
(1/4-20 UNC)

Masa: 93 g 0,34 kg 0,91 kg
Wymiary szer. x wys.  
x gł. 118 mm x 37,2 mm x 30,8 mm 194 mm x 34 mm x 42 mm 128,5 mm x 118 mm  

x 156,2 mm
Zużycie prądu (maks.) 200 mA 600 mA 1 A
Wsparcie dla klientów 
Avaya Avaya Spaces, Avaya Cloud Office (ACO), Workplace, Equinox

Wsparcie dla klientów 
firm trzecich

MS® Teams, MS® SfB, Skype®, Zoom®, Bluejeans®, Starleaf®, Pexip®, Cisco Webex®, 
Google Hangouts®

Konfiguracje wideo
Takie same jak dla innych 
kamer przeznaczonych do 

małych pomieszczeń,  
ale za pośrednictwem UVC

Balans bieli (automatyczny/ręczny); tryb skupienia ostrości 
(automatyczny/ręczny); ostrość; podświetlenie; kompensacja 

ekspozycji; zdjęcia (automatyczny/ręczny) i poziom WDR

Zakres napięcia 5 V (zasilanie przez USB) 5 V (zasilanie przez USB) Napięcie nominalne 12 V 
(10,8 do 13 V)

Wtórnik podczerwieni 
jako sygnał TTL Niedostępny Niedostępny 7-pinowe wejście 

szeregowe
Wyjście kamery USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0
Mikrofon dołączony dołączony dołączony

Nastawy
10 w przypadku obsługi za 

pomocą komend UVC, 122 w 
przypadku obsługi z poziomu XT

10 w przypadku obsługi za pomocą pilota lub komend UVC,  
122 w przypadku obsługi z poziomu XT

Zdalne sterowanie 
kamerą Przez kodek XT (H.224, H.281) lub zewnętrzną aplikację

(*) Współczynnik powiększenia może być ograniczony do 5x w niektórych modelach XT, takich jak XT dla IPO. Licencja na aktualizację zoomu umożliwia wprowadzenie funkcji pełnego zoomu w wybranych modelach 
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Kamera do małych pokojów konferencyjnych Avaya 
HC010/HC020/HC050

 ▪ Nowe możliwości dla każdego przedsiębiorstwa w przystępnej cenie

 ▪ Intuicyjne, łatwe w użyciu

 ▪ Nadzwyczajna wydajność HD

 ▪ Łatwe wdrożenie 
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Informacje o firmie Avaya

Markę firm buduje się w oparciu o doświadczenia klientów, a każdego dnia miliony tych doświadczeń są tworzone 
poprzez rozwiązania firmy Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA). Od ponad stu lat wspieramy przedsiębiorstwa z całego 
świata, budując inteligentne systemy do komunikacji zarówno z klientami jak i pracownikami firm. Avaya tworzy otwarte, 
konwergentne i innowacyjne rozwiązania, pozwalające wzbogacić i uprościć komunikację oraz współpracę – w chmurze, 
w środowisku klienta, czy w modelu hybrydowym. Z pasji do innowacji i partnerstwa nieustannie patrzymy w przyszłość, 
wspierając przedsiębiorstwa w rozwijaniu biznesu. Dostarczamy Doświadczenia, które mają Znaczenie. Odwiedź nas na 
stronie www.avaya.com.

Kamery te 
są idealnym 
rozwiązaniem 
w przypadku małych 
i średnich sal 
konferencyjnych. 
Zapewniają 
praktyczność, 
bezpieczeństwo 
oraz nadzwyczajne 
wrażenia.
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