FOLHETO DE PRODUTO

Câmera Polycom® Serie EagleEye
Comparações e Especificações
Desfrute de um incrível vídeo em alta definição com a câmera Polycom EagleEye
Series, projetada para as soluções de salas de conferência Polycom, incluindo os
Sistemas Polycom HDX e Group Series.
A câmera EagleEye III possui capacidades completas de PTZ e é uma solução perfeita
para qualquer tamanho de ambiente. A câmera EagleEye III está incluída em
praticamente todos os pacotes HDX, tornando fácil fazer um upgrade do 720p de hoje
para o 1080p de amanhã com somente uma chave de licença. A câmera EagleEye
View é fornecida como padrão com o pacote HDX 6000 View e tem panorama (pan) e
elevação (tilt) manuais, bem como foco manual e microfones integrados, tornando-a
ideal para ambientes pequenos. O modelo EagleEye Acoustic possui Panorama,
Elevação e Zoom Eletrônicos e microfones integrados, uma faixa de foco fixa e está
disponível para o Group Series e o HDX 6000.

Câmera Polycom® EagleEye III

Câmera Polycom® EagleEye View

Câmeras Polycom® EagleEye View, EagleEye III e EagleEye Acoustic
• Opções de captura em alta definição desde 720 até 1080, permitindo a transmissão
de vídeo até 1080p30 ou 720p60 quando conectado aos sistemas Polycom HDX ou
Group Series.
• Zoom até 12x e raio de panoramas de 270 graus – combinação perfeita para
diferentes ambientes e aplicações
• Óptica precisamente ajustada que proporciona cores claras, nítidas e naturais
• Movimentos rápidos com foco preciso
• Alimentação é fornecida pela primeira entrada HDCI no codec do HDX ou Group
Series, ou por uma fonte de alimentação opcional

Acessórios
• Fonte de Alimentação Opcional – Part Number 1465-52733-040 (incluída quando a
câmera é pedida como acessório)
• Cabos (sem áudio)
- Cabo de 3m – part number 2457-23180-003
- Cabo de 10m – part number 2457-23180-010
- Cabo de 15m (requer alimentação) – part number 7230-25659-015
- Cabo de 30m (requer alimentação) – part number 7230-25659-030

Câmera Polycom® EagleEye Acoustic

Especificações da Polycom EagleEye

EagleEye III HD

EagleEye View

EagleEye Acoustic

Tipo de Câmera

1/3” CMOS

10M CMOS

1/2.7” CMOS

Resoluções H / V

1920x1080
SMPTE 296M 1280 x 720p60,
SMPTE 274M 1920 x 1080p,
60/50
f=3.7mm - 44mm

1920x1080
SMPTE 296M 1280 x 720p, 50,
60 fps, SMPTE 274M 1920x1080,
30/25
f=6.2mm

1920x1080

f=4.37mm

1.6
12X Óptico
Automático

2.2
4X Digital
Manual

2.0
3X Digital
Automático

6.1° a 72°

55°

67°

Campo de Visão Vertical 3.4° a 41°

31°

39°
50 lux (F2.0) / 50 ire

AGC

AGC

Saída
Distância Focal da Lente

F# da Lente
Zoom
Foco
Campo de Visão
Horizontal
Iluminação Mínima

50 lux (F1.6) / 50 ire

Exposição

Auto-Iris, AGC

SMPTE 274M 1920x1080p, 30/25

Razão Sinal-Ruído (SNR) 50 dB

50 dB

50dB

Faixa de Panoramas (Pan) 100° / -100°

+/- 45°

+/- 24°

Faixa de Elevações (Tilt) + 20, -30°

+5/-15°

+/- 14°

HDCI, 60 pinos

HDCI, 60 pinos (inclui alimentação,
Comm, IR, HDMI, áudio)

Y/C
Sim
12v @ <2A alimentação

Sim
200 mA @ 12V DC

277mm (L) x 107mm (A) x 99 mm (P)

45.4mm (L) x 43mm (A) x 111mm (P)

E/S

HDCI, 60 pinos

Y/C
Sim
Detectores IR
Consumo de Potência 12v @ <2A alimentação
Dimensões
276mm (L) x 156mm (A) x 134mm (P)

•

Microfones Integrados N/A
Compatível com
EagleEye Director

Sim

N/A

•
N/A

Sobre a Polycom
A Polycom é a líder global em soluções de comunicações unificadas e colaboração (UC&C) baseadas em padrão abertos para
colaboração de vídeo e voz, de confiança de mais de 415 mil clientes em todo o mundo. As soluções da Polycom são
desenvolvidas com base na plataforma Polycom® RealPresence®, em uma infraestrutura de software abrangente e ricas APIs que
interoperam com o mais amplo conjunto de aplicativos de comunicação, negócios, móveis e na nuvem para oferecer uma
colaboração via vídeo segura e face a face em qualquer ambiente. A Polycom e seu ecossistema de mais de 7 mil parceiros
oferecem soluções de comunicação verdadeiramente unificadas que entregam a melhor experiência para o usuário, a mais alta
interoperabilidade entre diferentes fabricantes e o menor custo total de propriedade (TCO). Visite www.polycom.com ou conecte-se
à Polycom no Twitter, Facebook e LinkedIn para mais informações sobre como desenvolvemos a grandeza da colaboração
humana.
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