
Rewolucja w dziedzinie 
wideokonferencji
Lifesize® Icon 800™

Uproszczony wybór 
wejść
Użytkownicy mogą z łatwością wybierać 
wejścia wideo strumienia głównego 
i pomocniczego za pomocą pilota lub ekranu 
dotykowego telefonu Lifesize Phone HD. 
Po wciśnięciu przycisku odtwarzania źródła 
dźwięku są automatycznie słyszane po 
każdej stronie, dlatego nie trzeba wzywać 
pomocy technicznej, gdy źródło dźwięku nie 
współgra z danymi wejściowymi wideo.

BEZPŁATNIE: 
Adapter łącza 
Lifesize Link
Do zestawu dołączany jest nowy adapter 
łącza Lifesize Link, który umożliwia 
stosowanie bardzo długich (do 61 m, 
czyli 200 stóp) kabli między urządzeniem 
Lifesize Icon 800 a telefonem Lifesize 
Phone HD lub mikrofonem Digital 
MicPod. Teraz telefon Lifesize Phone HD 
można umieścić jeszcze głębiej w auli.

Idealny do 
integrowania 
systemów
Lifesize Icon 800 zapewnia łatwą integrację 
z urządzeniami innych firm. Montaż na 
stelażu umożliwia łatwe podłączanie 
systemu Lifesize Icon 800 do każdego 
serwera stosowanego w branży, mównic 
i innych przestrzeni wymagających 
montażu na stelażu. Wewnętrzny zasilacz 
i tylne złącza z mechanizmem blokowania 
gwarantują prosty i bezpieczny montaż.

System Lifesize Icon 800 oferuje 
niezrównaną jakość komunikacji w aulach  
i innych dużych przestrzeniach spotkań.

Dzięki nowoczesnemu interfejsowi, pilotowi z sześcioma 
przyciskami i ekranowi dotykowemu oraz telefonowi Lifesize® 
Phone™ HD Lifesize 800 radykalnie upraszcza organizację 
wideokonferencji. System wyposażony jest w:

• Cztery wejścia wideo Full HD

• Dwa wyjścia wideo Full HD

• Siedem wejść audio

• Cztery wyjścia audio

• Dwa porty USB 3.0

• Bezpieczne złącza do szaf serwerowych

Dzięki dodatkowym wejściom wideo Lifesize Icon 800 zapewnia użytkownikom niesamowitą 
swobodę. Możliwość podłączania do systemu Lifesize Icon 800 wielu urządzeń wideo, takich 
jak kamery PTZ, laptopy lub urządzenia DVR, a także takich urządzeń audio, jak odtwarzacze 
MP3, sprawia, że możesz stworzyć niespotykany i wciągający klimat. Obok usługi Lifesize 
bazującej na chmurze jest to po prostu najlepsze rozwiązanie konferencyjne, które mimo 
swoich potężnych możliwości jest wciąż proste w obsłudze.
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Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji
Lifesize® Icon 800™

ELEMENTY SYSTEMU
• System wideo Lifesize Icon 800, 2RU 48,3 cm (19 cali) 

z uchwytami do montażu na stelażu

• Lifesize Camera 10x

• Telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja

• Adapter łącza Lifesize Link

• Pilot

• Kable

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

• 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000

• 1 x łącze Lifesize Link do obsługi telefonu Lifesize 
Phone HD lub telefonu,

• druga generacja

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

• Wyjście wideo 1 (główne) obsługuje DVI-D/HDMI

• Wyjście wideo 2 (drugorzędne) obsługuje DVI-I/
HDMI/VGA

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 (4 WEJŚCIA)
• 4 x wejście wideo HD (do 1080p60) ze złączem DVI/

HDMI/VGA

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)
• Wyjście wideo 1 (główne) obsługuje DVI-D/HDMI

• Wyjście wideo 2 (drugorzędne) obsługuje DVI-I/
HDMI/VGA

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 800 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

• Dołączony kabel Lifesize Link 9 m (30 stóp)

• Opcjonalnie dostępne są kable o długości 4 m (13 
stóp) i 15 m (49 stóp)

ADAPTER ŁĄCZA LIFESIZE LINK
• Pasywny adapter zamienia połączenie Lifesize Link 

na Cat5e/6

• Dostępne długości kabli:

• Ekranowany kabel 24 AWG Cat5e: 46 m (150 cali)

• Ekranowany kabel 24 AWG Cat 6: 61 m (200 cali)

• Diody LED ułatwiają prawidłową instalację

• Obsługuje złącza samozaciskowe RJ45

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.722.1C na licencji Polycom®,MPEG-4 

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

WEJŚCIA AUDIO (4 WEJŚCIA)
• 2 x równoważne wejścia liniowe (Phoenix)

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

• 4 x HDMI poprzez wejścia wideo

WYJŚCIA AUDIO (4 WYJŚCIA)
• 1 x równoważne wyjście liniowe (Phoenix)

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

• 2 x HDMI poprzez wyjścia wideo

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
• Wybór wejścia wideo
• 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

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

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

wewnętrzny 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: 440 mm (17,32 cala)
• Głębokość: 310 mm (12,2 cala)
• Wysokość: 85 mm (3,35 cala)
• Masa: 6,99 kg (15,42 funta)

NUMER KONTROLNY
• Lifesize Icon 800 = LFZ-031

• Adapter łącza Lifesize Link = LFZ-032

1Gdy 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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