
System przeznaczony do małych i średniej 
wielkości sal spotkań
Lifesize Icon 500 to system zaprojektowany do sal konferencyjnych różnej wielkości, zapewniający 
doskonałe udostępnianie treści 4K, świetną jakość wideo 4K i niezwykłą elastyczność dostosowania 
do sali spotkań. Skonfiguruj system Lifesize Icon 500 do mniejszej sali konferencyjnej 
z pojedynczym wyświetlaczem lub, w przypadku większych pomieszczeń, dodaj dedykowany 
wyświetlacz do prezentacji pełnoekranowych. System Lifesize Icon 500 oferuje odpowiednie 
możliwości, aby idealnie wpasować się w daną przestrzeń biurową.

Połączenie systemu Lifesize Icon 500 z usługą Lifesize zapewnia wymianę informacji i współpracę 
na niezrównanym poziomie. Bez problemu można rozszerzyć połączenie poza salę spotkań, więc 
w spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które powinny wziąć w nim udział.  

Dodaj życia spotkaniom

Oszałamiające udostępnianie treści 
w rozdzielczości 4K i niezrównane wideo 4K

Nigdy więcej nie przegap ani słowa 

Niesamowity dźwięk z lepszą redukcją szumów, 
dźwięk w formacie Opus i niezrównana jakość 
ludzkiej mowy

Centralne wydawanie poleceń

Zarządzaj połączeniami audio, sieciowymi 
i wideo w systemie Lifesize z intuicyjnego 
ekranu telefonu Lifesize® Phone™ HD 

Dodatkowa elastyczność

Można rozszerzyć kontrolę połączeń na 
dowolne miejsce w pomieszczeniu dzięki 
opcjonalnej aplikacji Lifesize Room Controller 
pobranej na tablet 

Zobacz każdy szczegół

Rozbudowany system optyczny kamery 
z 5-krotnym zoomem zapewnia niewiarygodną 
jakość obrazu podczas spotkań

Centralne zarządzanie

Skorzystaj z kompleksowego raportowania, 
monitorowania w czasie rzeczywistym 
i zarządzania systemem do pomieszczeń dzięki 
internetowej konsoli administratora

Nie musisz się o nic martwić

System został zaprojektowany tak, aby 
gwarantował długi cykl eksploatacji i znakomitą 
wydajność oraz niezbędną w każdej firmie 
niezawodność i bezpieczeństwo 

Wciągające doświadczenie

Dzięki obsłudze dwóch ekranów możesz 
udostępniać prezentację, nawiązując 
jednocześnie kontakt z uczestnikami 
wideokonferencji 

Jakość 4K i elastyczne dostosowanie do sali spotkań

LIFESIZE® ICON 500™



Lifesize® Icon 500™

ELEMENTY SYSTEMU
• Lifesize Icon 500 z wbudowaną kamerą PTZ
• Telefon Lifesize Phone HD
• Zasilacz/kable

KOMUNIKACJA
• 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000
• 1 x RJ-45 przez POE (do obsługi telefonu Lifesize 

Phone HD) 
• Połączenie bezprzewodowe 802.11AC
• Obsługa integracji SIP PBX

OBSŁUGA DWÓCH EKRANÓW
• Dowolny monitor z wejściem HDMI 

obsługującym tryby wideo 1080p lub 4K (UHD)

KAMERA 4K UHD Z ZOOMEM
• 5-krotny zoom
• Obiektyw szerokokątny z zoomem: 

• Kąt widzenia po przekątnej: 97 stopni 
• Poziomy kąt widzenia: 88 stopni
• Pionowy kąt widzenia: 56 stopni

• Kąt obrotu: +/– 90 °
• Kąt pochylenia: +/– 15 ° 
• Automatyczne naświetlanie / Automatyczne 

ustawianie ostrości / Automatyczny balans bieli
• 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe 

i końcowe)

PARAMETRY WIDEO
• Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 ze 

skanowaniem progresywnym do 30 klatek na 
sekundę, współczynnik proporcji 16:91,2

• Udostępnianie danych prezentacji 
z rozdzielczością do 3840 x 2160p302

• Obsługa wielu rozdzielczości HD
• Transmisja danych i rozdzielczość (H.264 profil 

wysoki):
• 600 kb/s (720p30) 
• 1.2 Mb/s (1080p30)
• 6 Mb/s (4K)

STANDARDY WIDEO
• Profil wysoki H.264, ograniczony profil 

podstawowy H.264

WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)
• 1 x wejście wideo HDMI z rozdzielczością do 

2160p30
• Aby zapewnić prawidłowe wyświetlane kolorów, 

źródło prezentacji i wszelkie urządzenia 
pośredniczące muszą kodować kolory 
w przestrzeni barw RGB

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)
• 2 x wyjście wideo HDMI z rozdzielczością do 

2160p30

FUNKCJE AUDIO
• Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
• Pełny dupleks zapewnia naturalne rozmowy
• Wyposażony w telefon Lifesize Phone HD:

• Zaawansowana funkcja tłumienia echa 
akustycznego

• Automatyczna kontrola wzmocnienia, 
redukcja szumów i formowanie wiązki

STANDARDY AUDIO
• Opus, G.722.1C, G.722, G.711 uLaw i aLaw

WEJŚCIA AUDIO (3 WEJŚCIA)
• 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
• 1 x wejście wideo HDMI
• 1 x analogowe wejście mikrofonowe

WYJŚCIA AUDIO (3 WYJŚCIA)
• 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
• 1 x wyjście wideo HDMI 
• 1 x wyjście analogowe

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY
• RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FUNKCJE SIECIOWE
• Korekta błędów z wyprzedzeniem, 

zapewniająca najwyższą jakość obrazu wideo
• Zaawansowane algorytmy unikania przeciążeń 

sieci
• Translator NAT/zapory ogniowej
• Automatyczne wykrywanie przepustowości
• Obsługa protokołu IPv4

KATALOG
• Do 10 000 wpisów w katalogu
• Narzędzie globalnego wyszukiwania
• Obsługa protokołu LDAP
• Obsługa katalogu spotkań

INNE INTERFEJSY
• 2 x USB 3.0

STEROWANIE SYSTEMEM
• Centralne zarządzanie z poziomu konsoli 

administratora
• Interfejs internetowy

BEZPIECZEŃSTWO
• Uwierzytelniony dostęp do menu 

administratora, interfejsu internetowego 
i interfejsu wiersza poleceń 

• Możliwość wyłączania usług HTTP, SSH
• Obsługa protokołu TLS/DTLS/SRTP
• Gniazdo zabezpieczające Kensington 

ZASILANIE
• Zasilanie systemu (maks. z telefonem Phone 

HD) przez zasilacz AC-DC o mocy 54 W 
(w zestawie). Parametry zasilania AC: 100–240 
VAC, 50/60 Hz

• Telefon Lifesize Phone HD obsługiwany przez 
system Icon 500 bezpośrednio przez port POE 
LAN

PARAMETRY OTOCZENIA
• 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: 246,3 mm (9,7 cala)
• Głębokość: 122,5 mm (4,82 cala)
• Wysokość: 142 mm (5,6 cala)
• Masa: 1,46 kg (3,2 funta)

OPCJE MONTAŻU
• Otwory montażowe: schemat mocowania VESA 

75 x 75 mm
• Śruby montażowe3: 4 śruby maszynowe M3 

(skok 0,5 mm), zalecane podkładki blokujące  
(maks. głębokość montażu: 4,5 mm)

NUMER KONTROLNY
• Lifesize Icon 500 = LFZ-036 

Dostępność funkcji oraz cena różnią się w za-
leżności od planu subskrypcji, wybranych opcji 
oraz sparowanych urządzeń. 
1 Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize 
bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustaw-
ienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu 
zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń 
z korzystania z usługi.

² 1080p30 dla połączeń wieloosobowych 

³ Śruby montażowe nie znajdują się w zestawie.
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