
Lifesize® Icon 700™
 

Aby być najlepszym, trzeba współpracować 

z najlepszymi

Rozwiązania firmy Lifesize zrewolucjonizowały komunikację wideo 

dzięki najwyższej jakości doświadczeniom użytkowania – to najlepsza 

technologia do obsługi spotkań na wysokim szczeblu oraz codziennej 

komunikacji biznesowej. Obraz w jakości 4K, udostępnianie treści 

w jakości UHD, doskonałej jakości dźwięk i rozbudowane możliwości 

przybliżania obrazu, wszystkie te elementy łączą się ze sobą tworząc 

rozwiązanie, które jest 10-krotnie lepsze od innych tego typu 

technologii dostępnych na rynku. Rozwiązanie Lifesize Icon 700 

dostarcza doświadczeń użytkowania, które sprawiają, że komunikacja 

wideo i udostępnianie treści jest realizowane wyjątkowo płynnie, 

dając wrażenia przebywania w tym samym pomieszczeniu 

z rozmówcami odległymi o setki kilometrów.

Połączenie Lifesize Icon 700 z usługami oferowanymi przez Lifesize 

dodatkowo zwiększa jakość komunikacji i współpracy. Z łatwością 

można wówczas nawiązywać połączenia i spotkania obejmujące 

wielu uczestników. Wyposażcie swoje zespoły w absolutnie najlepsze 

rozwiązanie komunikacyjne, dzięki któremu Państwa organizacja 

będzie wysoko oceniania przez klientów podczas każdej rozmowy.

Ożyw swoje spotkania

Niezrównana jakość 4K dla transmisji wideo oraz udostępnianych materiałów 

mul�medialnych 

Nie przegap żadnego słowa

Niewiarygodna jakość dźwięku dzięki mechanizmom redukcji szumów 

i technologii Opus – doskonała obsługa transmisji głosowych

Zobacz najdrobniejsze szczegóły

Wydajny 20-krotny zoom i szerokie możliwości konfiguracji optyki kamery 

pozwalają uzyskać niezwykle wyraźny obraz co wpływa na lepsze 

doświadczenia użytkownika podczas spotkań

Zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach Cloud

Bezproblemowa integracja z usługą cloud Lifesize zapewniająca kompleksowe 

rozwiązania głosowe, webowe i wideokonferencyjne

Bezkompromisowa wartość

Oczekuj niespotykanych doświadczeń – przy zachowaniu atrakcyjnej ceny

Rozwiązanie, któremu można zaufać

Długi cykl życia produktu i jego wysoka wydajność, w celu zapewnienia 

niezawodności i bezpieczeństwa wymaganych przez dzisiejsze organizacje

Niespotykane doświadczenia użytkownika

Obsługa dwóch wyświetlaczy pozwala jednocześnie prezentować treści 

mul�medialne oraz prowadzić aktywną komunikację wideo z uczestnikami 

spotkania

Elastyczność zastosowań

Kompaktowa obudowa z wbudowaną kamerą 4K PTZ – łatwy montaż na 

ścianie lub meblach

Koncentracja na potrzebach klienta

Wielokronie nagradzany dział wsparcia technicznego oferujący ujednolicone 

usługi wsparcia z zakresu całego rozwiązania konferencyjnego

Bezkonkurencyjne rozwiązanie 
wideokonferencyjne oferujące 
jakość 4K oraz wspierające 
rozwiązania Cloud



Lifesize® Icon 700™

ELEMENTY SYSTEMU
 Lifesize Icon 700 z wbudowaną kamerą PTZ
 Lifesize Phone HD
 Zasilacz i kable

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
 SIP, 128 Kb/s – 8-10Mb/s
 1 x 10/100/1000 RJ-45
 1 x 10/100/1000 RJ-45 PoE (do zasilania Lifesize 

Phone HD)
 802.11ac
 Bluetooth®/ Bluetooth Low Energy

OBSŁUGA DWÓCH WYŚWIETLACZY
 Dowolny ekran z wejściem HDMI, obsługujący 

tryby wyświetlania obrazu 1080p i 4K (UHD)

KAMERA 4K UHD Z ZOOMEM
 20-krotny zoom
 Szerokokątny obiektyw:

 kątowe pole widzenia - 83°
 pole widzenia w poziomie - 71°
 pole widzenia w pionie - 43°

 Automatyczna ekspozycja, balans bieli i regulacja 
ostrości

 10 ustawień kamery (zależnie od miejsca 
instalacji)

SPECYFIKACJA WIDEO
 Maksymalna rozdzielczość 3840x2160, 

progresywne skanowanie obrazu, do 30 klatek na 
1, 2sekundę, format obrazu 16:9 

 Udostępnianie prezentacji mul�medialnych w 
jakości 3840x2160, 30 klatek na sekundę

 Obsługa wielu rozdzielczości HD
 Obsługiwany bitrate i rozdzielczości (H.264 High 

Profile):
 600 Kb/s (720p30)
 1.2 Mb/s (1080p30)
 3 Mb/s (4K)

STANDARDY WIDEO
 H.264 High Profile, H.264 Constrained Baseline 

Profile

WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)
 1 x wejście HD wideo HDMI (do 3840x2160p30)

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)
 2 x wyjście HD wideo HDMI (do 3840x2160p30)

W PEŁNI ZINTEGROWANY LIFESIZE 
PHONE HD
 Od 90 Hz do 22 kHz
 Zakres zbierania dźwięku do 4,57 m.
 Próbkowanie audio 48kHz
 Zasilanie bezpośrednio poprzez port LAN PoE

FUNKCJE GŁOSOWE
 WebRTC NetEQ, ograniczanie strat pakietów
 Pełny dupleks dla większej naturalności rozmów
 Zaawansowana redukcja echa akustycznego
 Automatyczna kontrola wzmocnienia
 Automatyczna redukcja szumów

STANDARDY AUDIO
 OPus, G.722.1 (licencja Polycom®), G.722, G.711 

uLaw i aLaw, Siren 7

WEJŚCIA AUDIO (3 WEJŚCIA)
 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
 1 x wejście HD Video
 1 x wejście Line-in, analogowe, do mikrofonu

WYJŚCIA AUDIO
 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
 1 x wyjście HD Video
 1 x wyjście Line-out, analogowe

POZOSTAŁE OBSŁUGIWANE STANDARDY
 RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

3USŁUGA CLOUD LIFESIZE
 Bezproblemowe rozszerzanie połączenia dla 

uczestników wideo i głosowych
 Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, wspólny 

katalog wyszukiwania
 Automatyczne zestawianie usług
 Funkcja Guest calling
 Nagrywanie i udostępnianie treści za pomocą 

jednego przycisku
 Funkcja Mobile calling
 Zarządzanie siecią wideo
 Automatyczne aktualizacje oprogramowania

FUNKCJE SIECIOWE
 Kodowanie korekcyjne FEC dla doskonałej jakości 

wideo
 Zaawansowany algorytm kontroli konges�i w sieci
 Przekierowanie NAT/firewall
 Automatyczne wykrywanie pasma
 Obsługa IPv4

USŁUGA KATALOGOWA I KSIĄŻKA 
ADRESOWA
 Do 10 tys. wpisów w katalogu
 Globalne narzędzie wyszukiwania
 Obsługa LDAP
 Obsługa katalogu spotkań

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
 Interfejs Web
 Funkcja tworzenia kopii zapasowych i 

przywracania
 2 x USB 3.0 (dla obsługi szeregowych interfejsów 

kontroli)

BEZPIECZEŃSTWO
 Możliwość wyłączenia usług HTTP, SSH
 Obsługa TLS/DTLS/SRTP
 Gniazdo Kensigton

ZASILANIE
 Moc systemu 54W (maks., z Phone HD) z 

wykorzystaniem zasilacza AC-DC (w zestawie). 
Specyfikacja zasilania AC: 100-240VAC, 50/60Hz

DANE ŚRODOWISKOWE
 Temperatura operacyjna: 0°do 40°C
 Wilgotność operacyjna: 15-85%, bez kondensacji
 Temperatura przechowywania: -20°do 60°C
 Wilgotność przechowywania: 10-90%, bez 

kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO
 Szerokość: 246.3 mm
 Głębokość: 122.5 mm
 Wysokość: 163.1 mm
 Waga: 1.68 kg

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
 Otwory montażowe: 75x75 mm, VESA

4
 Śruby montażowe : 4 x M3 (skok gwintu 0,5mm), 

zalecane stosowanie podkładek zabezpieczających 
(maks. głębokość wkręcenia śruby: 4.5mm)

NUMER PRODUKTU
 Lifesize Icon 700 = LFZ-036

1
 W połączeniu z usługą cloud Lifesize, wybrane funkcje 

i ustawienia są zarządzane przez Lifesize, dla 
zwiększenia wygody korzystania z usługi
2
 1080p30 dla wielostronnych połączeń

3
 Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji 

i ceny różnią się w zależności od planu subskrypcji, 
wybranych opcji i połączonych urządzeń
4
 Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu.
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Siedziba firmy

Aus�n, Teksas, USA 

+1 512 347 9300 

(bezpłatny) +1 877 543 3749

EMEA - biuro regionalne

Londyn  

+44 207 5962 835

APAC - biuro regionalne

Singapur  

+65 6631 2831

www.lifesize.com  E-mail: info@lifesize.com Blog
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