
Lifesize® Icon 300™
Duża platforma współpracy 
dla małych przestrzeni

W nowoczesnym środowisku pracy znaczenie małych sal 
konferencyjnych nieustannie rośnie, zapewniając sprawną 
i wydajną współpracę. Zmień swoje małe sale konferencyjne 
w centra komunikacji dzięki systemowi Lifesize Icon 300. 
Zaprojektowano go właśnie z myślą o małych salach 
konferencyjnych. Dokonała prezentacja materiałów w jakości 
4K z rewelacyjnym systemem audio zmieni Twoje oczekiwania 
w zakresie komunikacji wideo. Zespoły czują się bardziej 
związane, a łatwość użycia systemu zachęca do zwiększonego 
zaangażowania, zwalniając jednocześnie czas administratorom 
IT. 

Niezwykle łatwy w obsłudze system Lifesize Icon 300 
zaprojektowano z myślą o połączeniu funkcji niezbędnych 
w małych salach konferencyjnych z dobrą jakością 
i niezawodnością. Wyposażony w wyjątkowo szerokie pole 
widzenia sprawia, że wszyscy uczestnicy spotkania będą 
widoczni nawet w małej sali, a elastyczna konstrukcja 
umożliwia montaż w dowolnym miejscu. Bezproblemowa 
integracja systemu Lifesize Icon 300 z usługą Lifesize zapewnia 
wymianę informacji i współpracę na niezrównanym poziomie.  

Zbudowany z myślą o wyjątkowej komunikacji
Udostępniaj swoje treści w doskonałej jakości 4K

Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych
Wyjątkowo szerokie pole widzenia sprawia, że wszyscy uczestnicy spotka-
nia będą widoczni

Nigdy więcej nie przegap ani słowa
Niesamowity dźwięk z lepszą redukcją szumów, dźwięk w formacie Opus 
i niezrównana jakość ludzkiej mowy 

Intuicyjne sterowanie ekranem dotykowym
Zapomnij o bałaganie na stole i zarządzaj połączeniami audio, 
sieciowymi i wideo w systemie Lifesize z intuicyjnego ekranu telefonu 
Lifesize® Phone™ HD

Zobacz każdy szczegół
Rozbudowany szerokokątny system optyczny kamery zapewnia niewiary-
godną jakość podczas spotkań

Wartość bez kompromisów
Możesz spodziewać się najlepszego — w przełomowej cenie

Projekt bazujący na chmurze
Płynna integracja z usługą Lifesize bazującą na chmurze zapewnia 
doskonałe rozwiązanie dla konferencji audio, sieciowych i wideo 

Nie musisz się o nic martwić
System zaprojektowano tak, aby gwarantował długi cykl eksploatacji 
i znakomitą wydajność oraz niezbędną w każdej firmie niezawodność 
i bezpieczeństwo. 

Pełna elastyczność
Można go z łatwością umieścić na meblu, stole oraz w uchwycie ściennym

Wszystko z myślą o kliencie
Zespół pracowników, który wielokrotnie zbierał laury w zakresie obsługi 
klienta, zapewni pomoc techniczną we wszystkich sprawach związanych 
z salą konferencyjną.

https://www.lifesize.com/
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Lifesize® Icon 300™

ELEMENTY SYSTEMU
• Lifesize Icon 300 z wbudowaną kamerą ze stałą 

ogniskową
• Telefon Lifesize Phone HD
• Zasilacz/kable

KOMUNIKACJA
• SIP, od 128 Kb/s do 8–10 Mb/s
• 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 JEDNEGO MONITORA
• Dowolny monitor z wejściem HDMI obsługującym 

tryby wideo 1080p lub 4Kp30 (UHD)

KAMERA ZE STAŁĄ OGNISKOWĄ
• Obiektyw szerokokątny 1080p: 

• Kąt widzenia po przekątnej: 120 stopni
• Poziomy kąt widzenia: 113 stopni
• Pionowy kąt widzenia: 77 stopni

• Automatyczna ekspozycja / Automatyczny balans 
bieli

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 HD (do 3840 x 2160p30) z HDMI
• Aby zapewnić prawidłowe wyświetlane kolorów, 

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

WYJŚCIA WIDEO (1 WYJŚCIE)
• 1 x wyjście wideo HD (do 3840 x 2160p30) z HDMI

W PEŁNI ZINTEGROWANY TELEFON LIFESIZE 
PHONE HD
• Od 90 Hz do 22 kHz
• Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
• Próbkowanie dźwięku 48 kHz
• Obsługiwane przez system Icon 300 bezpośrednio 

przez port POE LAN

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
• Automatyczna redukcja hałasu

STANDARDY AUDIO
• Opus, G.711 uLaw i aLaw 

WEJŚCIA AUDIO (2 WEJŚCIA)
• 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
• 1 x wejście wideo HD

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

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

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE3

• 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
• Automatyczne aktualizacje oprogramowania

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 I KSIĄŻKA ADRESOWA
• Do 10 000 wpisów w katalogu
• Narzędzie globalnego wyszukiwania
• Obsługa protokołu LDAP
• Obsługa katalogu spotkań

STEROWANIE SYSTEMEM
• Interfejs internetowy
• Możliwość wykonywania kopii zapasowej 

i przywracania
• 2 x USB 3.0

BEZPIECZEŃSTWO
• 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 35 W (w zestawie). 
Parametry zasilania AC: 100–240 VAC, 50/60 Hz

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
Wymiary uchwytu ściennego:
• Wysokość: 125 mm (4,92 cala)
• Głębokość: 122 mm (4,72 cala)
• Szerokość: 278 mm (10,94 cala)
• Masa z uchwytem ściennym: 1,29 kg (2,84 funta)
Wymiary podstawy:
• Wysokość: 177 mm (6,97 cala)
• Głębokość: 121 mm (4,76 cala)
• Szerokość: 278 mm (10,94 cala)
• Masa z podstawą: 1,68 kg (3,70 funta)

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
Stół/półka lub montaż naścienny
• W zestawie podstawa do montażu na stole/półce
• W zestawie uchwyt ścienny4
• Zgodny ze standardem uchwytów ściennych 50 

x 50 mm
• Zintegrowany zawias umożliwia przechylanie 

urządzenia w zakresie +/–15 stopni zarówno 
w podstawie, jak i w uchwycie ściennym

NUMER KONTROLNY
• Lifesize Icon 300 = LFZ-039

1 Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą 
na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane 
przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkown-
ikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.
² 1080p30 dla połączeń wieloosobowych 
³ Wymagana jest subskrypcja Lifesize. Dostępność 
funkcji i cena różnią się w zależności od planu sub-
skrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń. 
4  Śruby montażowe nie znajdują się w zestawie.
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