
KATALOG  
PRODUKTÓW 

POLY 

2022 



TREŚCI 2 © 2021 PLANTRONICS, INC. 

KONTROLA NAD ROZMOWĄ 3 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA POLY 4 

PRODUKTY

PRZY BIURKU – W DOMU I W BIURZE 5 

W RUCHU 19 

MIEJSCA SPOTKAŃ 23 

SALA KONFERENCYJNA 26 

CALL CENTER – W DOMU I W BIURZE 34 

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE 37 

WSPARCIE, PROFESJONALNE I ZARZĄDZANE USŁUGI 40 

SPIS TREŚCI 



3 © 2021 PLANTRONICS, INC. 

KONTROLA 
NAD ROZMOWĄ 
Poly tworzy produkty audio-wideo klasy premium, 
aby  zapewnić Ci najlepszą jakość spotkań — zawsze 
i wszędzie. Nasze zestawy słuchawkowe, produkty 
audio-wideo na potrzeby konferencji, telefony stacjonarne 
i oprogramowanie analityczne cechują się atrakcyjnym 
wyglądem i dbałością o detale, które umożliwiają 
połączenie rozmówców przy zachowaniu niezwykle 
wyraźnego dźwięku. Nasze usługi zostały zaprojektowane, 
aby wspierać Twoje cele, niwelując problemy codziennej 
komunikacji. Czego możesz się spodziewać? 
Profesjonalnych, łatwych w użytkowaniu rozwiązań, 
które płynnie współpracują z wszystkimi najlepszymi 
usługami audio-wideo na potrzeby wideokonferencji. 

Dzięki Poly nie tylko będziesz obecny, ale także będziesz 
się wyróżniać. 
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• Jesteśmy wszędzie tam, gdzie jakość komunikacji i współpracy ma wpływ 
na jednostkę. Dzięki nam połączenia są proste, interakcje naturalne, 
a współpraca ma charakter międzyludzki — technologia schodzi na drugi plan.

• Zapewniamy kluczową obsługę, dzięki której urządzenia działają 
z maksymalną wydajnością. Dane są zbierane zapewniając inteligentne 
analizy, za pomocą których identyfikowane są trendy w użytkowaniu, 
co przynosi korzyści we wszystkich aspektach współpracy biznesowej. 

• Nasi eksperci w zakresie usług UC zapewniają szeroką pomoc wymaganą 
przez Twoją organizację: od planowania i projektowania, poprzez wdrożenie, 
optymalizację i wsparcie, do zarządzania Twoim środowiskiem. 

NASZA WARTOŚĆ DLA KLIENTÓW I PARTNERÓW 

• Liderzy biznesowi—Więcej sposobów na poprawę komunikacji
i współpracy, a przez to poprawa produktywności i wyniku 
końcowego.

• Kierownicy IT—Kompleksowa obsługa dla wszystkich potrzeb 
komunikacyjnych z wnioskami, które pomogą przewidzieć potrzeby 
konserwacyjne, zdalnie rozwiązywać problemy i przestawiać sposoby 
interakcji użytkowników z ich systemami i środowiskiem pracy.

• Partnerzy biznesowi—Rzetelny partner, który rozumie i dopełnia
Twój biznes, zapewniając wszystkim klientom więcej niż potrzebują.

MIEJSCA SPOTKAŃ 

PRZY BIURKU – W DOMU I W BIURZE 

SALA KONFERENCYJNA 

NARZĘDZIA 
INFORMATYCZNE 

W RUCHU 

CALL CENTER – W DOMU I W BIURZE 

PROFESJONALNE 

USŁUGI, WSPARCIE 

KLIENTA 

I USŁUGI 

ZARZĄDZANE 

ZARZĄDZANIE 

WNIOSKAMI 

I INTEROPERACYJNOŚĆ 

OPROGRAMOWANIE USŁUGI WIDEO STACJONARNIE KONFERENCJA ZESTAWY 
SŁUCHAWKOWE 

NAJLEPSZE KOMPLEKSOWE DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACY.
KONIEC, KROPKA. 

© 2021 PLANTRONICS, INC.
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PRZY BIURKU 
W DOMU I W BIURZE 

© 2021 PLANTRONICS, INC. 5 
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• Łączność z PC i Mac za pomocą USB-A/USB-C, 
smartfon i tablet poprzez łącze 3,5 mm.

• Intuicyjne elementy sterujące linii do odbierania/ 
kończenia połączeń, sterowania głośnością i 
wyciszania.

• Funkcja dynamicznej korekty dźwięku dostosowuje 
dźwięk audio do użytku głosowego i multimediów.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Pracowników umysłowych prowadzących dużą liczbę 
rozmów, którzy potrzebują przewodowego zestawu 
słuchawkowego na potrzeby telefonii komputerowej 

BLACKWIRE 5200 SERIES 

PRZY BIURKU 
PRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE 

• Elastyczne, mikrofon z redukcją szumów
wykorzystujący technologię Poly Acoustic
Fence.

• Zaawansowana, hybrydowa, aktywna
redukcja szumów (ANC) z trzema
ustawieniami, które pozwalają na
optymalizację działania.

• Dzięki wskaźnikowi rozmowy inne osoby
wiedzą, kiedy prowadzisz rozmowę.

• Łączność za pomocą USB-A lub USB-C.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens.

Osób pracujących w rozpraszającym środowisku 
open office lub w biurach domowych, które 
poszukują rozwiązania premium 

BLACKWIRE 8225 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 

• Oferują doskonały dźwięk i nowoczesny wygląd.

• Łączność mobilna za pomocą USB-A/USB-C z 
łączem 3,5 mm (BW3315/BW3325).

• Intuicyjne elementy sterujące linii do odbierania/ 
kończenia połączeń, wyciszania, regulacji głośności 
+/-.

• Zapewnia długotrwały komfort dzięki wygodnemu, 
wyściełanemu gąbką pałąkowi i miękkim 
nausznikom.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Pracowników umysłowych, którzy potrzebują 
nowoczesnego, stylowego i przewodowego zestawu 
słuchawkowego na potrzeby telefonii komputerowej 

BLACKWIRE 3300 SERIES 
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• Łączność dwukierunkowa – komputer i telefon 
stacjonarny.

• Zaprojektowane zgodnie z najwyższym poziomem 
zabezpieczeń DECT™ Security Step C według 
Forum DECT™.

• Do 2x większe zagęszczenie sieci w porównaniu do 
innych zestawów słuchawkowych w klasie DECT™.

• Pierwszy zestaw słuchawkowy w klasie DECT™ 
firmy Poly z certyfikatem Microsoft Teams, ze 
specjalnym przyciskiem Microsoft Teams.

• Mikrofon z redukcją szumów wykorzystujący 
technologię Poly Acoustic Fence.

• Kompatybilne z Zoomem. 

• Obsługa przez Poly Lens. 

Doskonale nadają się do użytku w sektorze 
finansowym, medycznym i rządowym, 
w których zazwyczaj zabrania się stosowania 
technologii Bluetooth® 

Osób pracujących w przedsiębiorstwach i punktach 

obsługi Call Center, które muszą łączyć się 

z telefonami stacjonarnymi, komputerami i/lub 

urządzeniami mobilnymi 

SAVI 7300 OFFICE SERIES SAVI 8200 OFFICE SERIES 

• Baza oferująca łączność w trzech kierunkach –
komputer, telefon stacjonarny i połączenia
mobilne.

• Tylko zestaw słuchawkowy w klasie DECT™ z
aktywną redukcją szumów (Savi 8220).

• Mikrofon z redukcją szumów i eliminacją
rozmów z otoczenia.

• Dostępna opcja konwersji (Savi 8240/ Savi
8245).

• Kompatybilne z Zoomem.

Osób pracujących w przedsiębiorstwach
i punktach obsługi Call Center, które muszą 
łączyć się z tylko z komputerami 

SAVI 8200 UC SERIES

• Łączność tylko w jednym kierunku –
komputer.

• Tylko zestaw słuchawkowy w klasie DECT™
z aktywną redukcją szumów (Savi 8220).

• Kompaktowy adapter USB i pokrowiec
podróżny do łatwiejszego przenoszenia.

• Mikrofon z redukcją szumów i eliminacją
rozmów z otoczenia.

• Dostępna opcja konwersji (Savi 8240/ Savi
8245).

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens.

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 

PRZY BIURKU
BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z TECHNOLOGIĄ DECTTM 
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• Łączność tylko w jednym kierunku – telefon stacjonarny.

• Zasięg do 120 m/394 stóp

• Do 12 godzin rozmowy na jednym ładowaniu.

• Konferencja obsługująca do czterech zestawów słuchawkowych na jednej bazie.

• Mikrofon z redukcją szumów.

Pracowników biurowych, którzy potrzebują 
przestrzeni roboczej, mobilności z zestawem 
słuchawkowym, zasięgu i łączności 

SAVI 7200 OFFICE SERIES 

IDEALNE DLA 

PRZY BIURKU 
BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE W KLASIE DECTTM 
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• Aktywna redukcja szumów (ANC) pozwala
zablokować dźwięki w głośnych środowiskach.

• Inteligentne czujniki, automatyczne
odbieranie i wyciszanie rozmów.

• Dźwięk stereo hi-fi tworzy bardziej intensywne
wrażenie dźwięku.

• Opcja dynamicznego powiadamiania
o wyciszeniu ostrzega w sytuacji, gdy
spróbujesz prowadzić rozmowę z wyciszonym
mikrofonem.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens.

• Łączność z komputerem za pomocą dołączonego
adaptera BT700, a z telefonem komórkowym
poprzez Bluetooth v5.1.

• Zachowaj pełny poziom naładowania za pomocą
ładowarki biurkowej.

• Trzy poziomy zaawansowanej, cyfrowej,
hybrydowej, aktywnej redukcji szumów (ANC).

• Zaawansowany zestaw mikrofonów
wykorzystujący redukcję szumów oraz
technologię Acoustic Fence na dyskretnym
wysięgniku.

• Niezwykle wygodny pałąk i pluszowe nauszniki.

• Obsługa przez Poly Lens.

Osób pracujących w biurze i w domu, które 
potrzebują zestawu słuchawkowego stereo 
premium w technologii Bluetooth 

Osób pracujących w biurze i w domu, które 
potrzebują zestawu słuchawkowego stereo 
premium w technologii Bluetooth 

VOYAGER FOCUS UC VOYAGER FOCUS 2 UC SERIES 

WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW NOWOŚĆ 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 

PRZY BIURKU 
BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH 

• Łączność z telefonem stacjonarnym
(z opcjonalną bazą Voyager Office), komputerem
PC/Mac lub telefonem komórkowym z funkcją
Bluetooth.

• Zasięg do 50 m/164 stóp (pole widzenia)
z wykorzystaniem technologii Bluetooth Klasy 1.

• Do wyboru - łączność za pomocą USB-A lub USB-
C.

• Pozostań w kontakcie cały dzień dzięki opcjom
bazy do ładowania.

Osób pracujących w biurze i w ruchu, które 
preferują rozmowy przez cały dzień, w domu 
lub w biurze, bez angażowania pracy rąk 

VOYAGER 4300 OFFICE SERIES 

IDEALNE DLA 
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PRZY BIURKU 
BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH 

• Łączność z telefonem stacjonarnym, komputerem
PC/ Mac lub telefonem komórkowym z funkcją
Bluetooth.

• Zasięg do 75 m/ 250 stóp (pole widzenia) z
wykorzystaniem technologii Bluetooth Klasy 1.

• Do wyboru - łączność za pomocą USB-A lub USB-C.

• Pozostań w kontakcie cały dzień dzięki opcjom
bazy do ładowania.

• Kompatybilne z Zoomem.

Osób pracujących w biurze i w ruchu, które pragną 
dzwonić i odbierać telefony z wolnymi rękami, 
zarówno w biurze jak i poza nim 

VOYAGER 5200 OFFICE SERIES 

IDEALNE DLA 
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PRZY BIURKU 
SYSTEMY WIDEO 

• Wysokiej jakości wyświetlacz klasy
korporacyjnej.

• Regulowane, dynamiczne oświetlenie
otoczenia.

• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Łatwe do podłączenia urządzenie na
USB.

• Bezprzewodowe ładowanie telefonu
komórkowego.

• Głośniki stereo i kierunkowy mikrofon.

• Zintegrowana zaślepka kamery
zapewniająca prywatność.

• Obsługa przez Poly Lens.

Użytkowników, którzy poszukują prostoty jednego 
zintegrowanego urządzenia zapewniającego wszystko, 
co jest potrzebne do rozmów wideo z komputera PC 
lub Mac 

POLY STUDIO P21 

• Wysokiej jakości śledzenie obrazu 4K.

• Automatyczna kompensacja słabego
oświetlenia.

• Automatyczne ustawienie kamery.

• Zintegrowana zaślepka kamery
zapewniająca prywatność.

• Mocny głośnik wbudowany i układ
wielu mikrofonów.

• Technologia Poly NoiseBlockAI
i Acoustic Fence.

• Obsługa przez Poly Lens.

Wrażenia audio-wideo klasy premium
w osobistej, zamkniętej przestrzeni 
roboczej 

POLY STUDIO P15 

• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Automatyczna kompensacja słabego
oświetlenia.

• Wbudowany mikrofon kierunkowy.

• Zintegrowana zaślepka kamery
zapewniająca prywatność.

• Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
umożliwia mobilność.

• Połączenie z bezprzewodowym
zestawem słuchawkowym na Bluetooth
poprzez USB.

• Obsługa przez Poly Lens.

Użytkowników, którzy poszukują zdecydowanie 
wyższej jakości niż ta oferowana przez kamerę w 
laptopie lub monitorze za przystępną cenę 

POLY STUDIO P5 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Żywe kolory i automatyczna kompensacja
słabego oświetlenia.

• Adapter bezprzewodowego zestawu
głośnomówiącego łączy się bezpośrednio z
kamerą internetową.

• Dźwięk audio pełny dupleks (full duplex) i
układ trzech kierowanych mikrofonów.

• System bass reflex z podwójnymi pasywnymi
radiatorami.

• Do 20 godzin pracy baterii zestawu
głośnomówiącego.

• Obsługa przez Poly Lens.

Osoba wymagająca w pracy wysokiej 
jakości, z zamkniętą przestrzenią roboczą 

ZESTAW POLY STUDIO 
P5 Z SYNC 20+ 

PRZY BIURKU 
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE I ZESTAWY WIDEO 

• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Żywe kolory i automatyczna
kompensacja słabego oświetlenia.

• Adapter bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego łączy się bezpośrednio
z kamerą internetową.

• Czysty dźwięk stereo i podwójne
mikrofony zestawu słuchawkowego z
redukcją szumów.

• Połączenie Bluetooth® v5.0 Klasy 1
zapewnia większy zasięg i elastyczność.

• Obsługa przez Poly Lens.

Osoby, które w pracy potrzebują wysokiej 
jakości i swobody poruszania się 

POLY STUDIO P5
Z VOYAGER 4220 UC 

• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Żywe kolory i automatyczna kompensacja
słabego oświetlenia.

• Oferują doskonały dźwięk i nowoczesny
wygląd.

• Intuicyjne elementy sterujące linii do
odbierania/ kończenia połączeń,
wyciszania, regulacji głośności +/-.

• Zapewniają długotrwały komfort dzięki
wygodnemu, wyściełanemu gąbką
pałąkowi i miękkim nausznikom.

• Obsługa przez Poly Lens.

Idealne dla osoby pracującej z różnych miejsc, 
która potrzebuje wysokiej jakości połączeń za 
przystępną cenę 

POLY STUDIO P5
Z BLACKWIRE 3325 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Niezwykle precyzyjna optyka kamery.

• Żywe kolory i automatyczna kompensacja
słabego oświetlenia.

• Dzięki słuchawce na jedno ucho pozostaniesz w
kontakcie z otoczeniem.

• Wysokiej jakości dźwięk i mikrofony z redukcją
szumów.

Idealne dla wielozadaniowej osoby, która 
potrzebuje zachować kontakt z otoczeniem 

POLY STUDIO P5 Z BLACKWIRE 3210 

PRZY BIURKU 
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE I ZESTAWY WIDEO 

IDEALNE DLA 
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• 4 przyciski linii; obsługa 16 linii.

• Technologia Poly HD Voice i system
głośnomówiący ze sprawdzoną technologią
redukcji echa akustycznego i eliminacji szumów
z otoczenia.

• Wskaźnik stanu z panelem świetlnym.

• Podświetlane przyciski wyciszenia, zestawu
słuchawkowego, głośnika.

• Łatwy montaż na biurku lub na ścianie
z uchwytem biurkowym z 2 pozycjami oraz
dołączonym zestawem do montażu na ścianie.

• Zasilanie przez Ethernet.

• Obsługa przez Poly Lens.

Pracownicy umysłowi i kierownicy, którzy 
wykonują umiarkowaną liczbę połączeń, lub 
niewielkie biura, które poszukują nowoczesnego 
telefonu stacjonarnego obsługującego wiele linii 

POLY EDGE B30 

IDEALNE DLA 

• 2 przyciski linii; obsługa 8 linii.

• Technologia Poly HD Voice i system
głośnomówiący ze sprawdzoną technologią
redukcji echa akustycznego i eliminacji szumów
z otoczenia.

• Wskaźnik stanu z panelem świetlnym.

• Podświetlane przyciski wyciszenia, zestawu
słuchawkowego, głośnika.

• Łatwy montaż na biurku lub na ścianie
z uchwytem biurkowym z 2 pozycjami oraz
dołączonym zestawem do montażu na ścianie.

• Zasilanie przez Ethernet.

• Obsługa przez Poly Lens.

Pracowników biurowych, pracowników 
mających kontakt z klientem i pracowników 
sprzedaży, którzy potrzebują nowoczesnego 
i niezawodnego telefonu przewodowego 

POLY EDGE B20 

IDEALNE DLA 

• 2 przyciski linii; obsługa 8 linii.

• Technologia Poly HD Voice i system
głośnomówiący ze sprawdzoną technologią
redukcji echa akustycznego i eliminacji szumów
z otoczenia.

• Wskaźnik stanu z panelem świetlnym.

• Podświetlane przyciski wyciszenia, zestawu
słuchawkowego, głośnika.

• Łatwy montaż na biurku lub na ścianie
z uchwytem biurkowym z 2 pozycjami oraz
dołączonym zestawem do montażu na ścianie.

• Zasilacz w obudowie.

• Obsługa przez Poly Lens.

Pracowników biurowych, pracowników 
mających kontakt z klientem i pracowników 
sprzedaży, którzy potrzebują nowoczesnego 
i niezawodnego telefonu przewodowego 

POLY EDGE B10 

IDEALNE DLA 

PRZY BIURKU 
TELEFONY IP 
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• Podstawowy telefon stacjonarny IP z kolorowym 
wyświetlaczem, obsługujący 4 linie.

• Wielokrotnie nagradzany dźwięk dzięki 
technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic 
Fence.

• Obsługuje zestawy słuchawkowe podłączane za 
pomocą USB i RJ9.

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000 i obsługa 
Wi-Fi z opcjonalnym adapterem USB dla 
OBiWiFi5G.

• Zintegrowana ochrona antybakteryjna produktu 
Microban® oraz certyfikat energetyczny ENERGY 
STAR.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Pracowników biurowych, pracowników mających 

kontakt z klientem i pracowników sprzedaży, 

którzy potrzebują niezawodnego telefonu 

przewodowego 

VVX 250 

PRZY BIURKU 
TELEFONY IP 

• Funkcjonalny telefon stacjonarny IP z kolorowym 
wyświetlaczem, obsługujący 12 linii.

• Wielokrotnie nagradzany system dźwięku dzięki 
technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic Fence.

• Obsługuje zestawy słuchawkowe podłączane za 
pomocą USB i RJ9.

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000 i obsługa Wi-Fi 
z opcjonalnym adapterem USB dla OBiWiFi5G.

• Zintegrowana ochrona antybakteryjna produktu 
Microban® oraz certyfikat energetyczny ENERGY 
STAR.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia działają 
z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Pracownicy umysłowi i kierownicy, którzy 
wykonują umiarkowaną liczbę połączeń, lub 
niewielkie biura, które poszukują kluczowej 
konfiguracji systemu obsługującej wiele linii 

VVX 450 

• Telefon stacjonarny IP o średnim zasięgu,
z kolorowym wyświetlaczem, obsługujący 6 linii.

• Wielokrotnie nagradzany system dźwięku dzięki
technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic Fence.

• Obsługuje zestawy słuchawkowe podłączane za
pomocą USB i RJ9.

• Podwójne porty Ethernet 10/100/1000 i obsługa
Wi-Fi z opcjonalnym adapterem USB dla
OBiWiFi5G.

• Zintegrowana ochrona antybakteryjna produktu
Microban® oraz certyfikat energetyczny ENERGY
STAR.

• Obsługa przez Poly Lens.

Pracownicy umysłowi, których praca wymaga 
niezawodnej łączności i którzy wykonują umi-
arkowaną liczbę połączeń 

VVX 350 

WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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PRZY BIURKU 
TELEFONY IP 

• Podstawowy telefon stacjonarny IP obsługujący dwie linie i
wykorzystujący technologie Poly HD Voice i Poly Acoustic Fence.

• Obsługuje zestawy słuchawkowe podłączane poprzez złącze RJ9
(brak USB).

• Port Ethernet 1 x 10/100.

• Dołączony uchwyt biurkowy/ ścienny.

• Certyfikowany na potrzeby Google Voice dla pakietu G Suite.

• Zintegrowana ochrona antybakteryjna produktu Microban® oraz
certyfikat energetyczny ENERGY STAR.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia działają z
maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

Użytkownicy poczekalni i obszarów wspólnych, 
którzy wykonują niewiele połączeń i potrzebują 
niezawodnej łączności głosowej 

VVX 150 

IDEALNE DLA 
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PRZY BIURKU 
TELEFONY MULTIMEDIALNE 

• 5-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, 2 porty
USB (typu A i typu C), zintegrowany moduł
Bluetooth.

• Dedykowany przycisk Aplikacji lub przycisk
Microsoft Teams.

• Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologiom
Poly HD Voice, Acoustic Fence i NoiseBlockAI

• Możesz wybrać pomiędzy modelem ze
słuchawką lub bez słuchawki do użytku z
zestawem słuchawkowym.

• Dostępne są modele obsługujące Microsoft
Teams i Open SIP.

• Obsługa przez Poly Lens.

• 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, 2 porty USB
(typu A i typu C), zintegrowany moduł Bluetooth i
Wi-Fi.

• Dedykowany przycisk Aplikacji lub przycisk
Microsoft Teams.

• Możliwość uzyskania obrazu wideo za pomocą
opcjonalnej kamery EagleEye Mini (tylko w trybie
Zoom).

• Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologiom
Poly HD Voice, Acoustic Fence i NoiseBlockAI

• Możesz wybrać pomiędzy modelem ze słuchawką
lub bez słuchawki do użytku z zestawem
słuchawkowym.

• Dostępne są modele obsługujące Microsoft
Teams i Open SIP.

• Obsługa przez Poly Lens.

Pracowników umysłowych Kierowników i dyrektorów, którzy potrzebują 
większego ekranu 

CCX 500 CCX 600 

• Wideo dzięki zintegrowanej kamerze 4
megapiksele, autofocus, zaślepka kamery
zapewniająca prywatność.

• 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, 2 porty USB
(typu A i typu C), zintegrowany moduł Bluetooth i
Wi-Fi.

• Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologiom
Poly HD Voice, Acoustic Fence i NoiseBlockAI

• Dedykowany przycisk do aplikacji.

• Możesz wybrać pomiędzy modelem ze słuchawką
lub bez słuchawki do użytku z zestawem
słuchawkowym.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia działają
z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

Kierowników i dyrektorów, którzy 
potrzebują zintegrowanych rozmów wideo 

CCX 700 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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PRZY BIURKU 
TELEFONY MULTIMEDIALNE 

• 5-calowy dotykowy wyświetlacz LCD; 1 x port
USB typu A.

• Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologiom
Poly HD Voice, Acoustic Fence i NoiseBlockAI

• Dostępne są modele obsługujące Microsoft
Teams i Open SIP.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia
działają z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

• Dostępny opcjonalny zestaw do montażu na
ścianie w przypadku zastosowania w trybie
montażu na ścianie.

Pracowników biurowych (Open SIP, 
Microsoft Teams) lub użytkowników 
telefonów użytkowanych na obszarach 
wspólnych (Microsoft Teams) 

CCX 400 

IDEALNE DLA 
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W RUCHU 
BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE Z BLUETOOTH

• Wygoda na cały dzień, dyskretny wygląd.

• Wyraźna i profesjonalna komunikacja.

• Połączenie z komputerem PC/Mac za
pomocą adaptera USB lub z telefonem
komórkowym poprzez Bluetooth.

• Przenośne etui ładujące do zasilania
w dowolnym momencie i miejscu.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens.

• Model bez wysięgnika posiada cztery
wielokierunkowe mikrofony i aktywną
redukcję szumów (ANC).

• Dopasowane wkładki douszne zapewniają
stereofoniczną jakość hi-fi.

• Pałąk na szyję wibruje, powiadamiając
o przychodzących połączeniach.

• Słuchawki można sparować z maksymalnie
ośmioma urządzeniami i podłączyć
jednocześnie do dwóch urządzeń.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Obsługa przez Poly Lens.

• Wielokierunkowe, podwójnie sparowane
mikrofony bez wysięgnika dysponują
ulepszoną technologią cyfrowego
przetwarzania sygnału (DSP).

• Dwupoziomowy, aktywny tryb redukcji
szumów (ANC) pozwala na wybór
preferowanego poziomu redukcji hałasu.

• Inteligentne czujniki, automatyczne
odbieranie i wyciszanie rozmów.

• Kompatybilne z Zoomem.

• Prosta aplikacja do ustawień osobistych,
aktualizacji oprogramowania, wsparcia,
zdrowia i dobrego samopoczucia.

• Obsługa przez Poly Lens.

Osób pracujących mobilnie, które 
potrzebują dyskretnego i przenośnego 
zestawu słuchawkowego Bluetooth 

Osób pracujących w biurze i zdalnie, które 
potrzebują wygodnego zestawu 
słuchawkowego Bluetooth z pałąkiem 
na szyję i wkładkami dousznymi 

Osób, które pracują w rozpraszającym 
środowisku, w ruchu lub w biurze/ w domu 

VOYAGER 5200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 8200 UC 

WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Połączenie USB typu Plug-and-play (działanie po
podłączeniu) za pomocą wygodnego kabla.

• Niesamowita jakość dźwięku dzięki systemowi
audio pełny dupleks, zasięg na całe
pomieszczenie w zakresie 360 stopni
i dynamiczne powiadomienie o wyciszeniu.

• Kompaktowy i przenośny zestaw z dołączonym
etui.

• Kompatybilne z Zoomem.

Osób pracujących na odległość, które 
potrzebują zestawu głośnomówiącego na 
USB działającego po podłączeniu (plug-
and-play) 

CALISTO 3200 

W RUCHU
ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE

• Połączenie USB typu Plug-and-play (działanie
po podłączeniu) za pomocą wygodnego kabla.

• Opcja adaptera Bluetooth na potrzeby
bezprzewodowej łączności z komputerem PC
(Poly Sync 20+).

• Wbudowany moduł Bluetooth na potrzeby
łączności z telefonem komórkowym.

• Czas działania do 20 godzin.

• Możliwość ładowania telefonu komórkowego.

• Prosta aplikacja do ustawień osobistych,
aktualizacji oprogramowania, wsparcia,
zdrowia i dobrego samopoczucia.

• Obsługa przez Poly Lens.

Idealne rozwiązanie dla pracowników 
przedsiębiorstwa, którzy dzielą czas między pracę 
w biurze, w domu i w podróży 

POLY SYNC 20 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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W RUCHU W PRACY 
SYSTEMY IP DECTTM 

• Bezprzewodowe rozwiązanie dla telefonu IP DECT™ 
złożone ze słuchawek, stacji bazowych i wzmacniacza.

• Skalowalne rozwiązanie, które może obsługiwać 
1-1000 zestawów głośnomówiących. Obsługa do 20 
zestawów głośnomówiących i 10 jednoczesnych 
połączeń na stację bazową Poly Rove B2 lub do 30 
zestawów głośnomówiących i 8 jednoczesnych 
połączeń na stację bazową Poly Rove B4.

• Czas rozmowy do 18 godzin i czas czuwania do 300 
godzin.

• Zasięg bezprzewodowy do 50 m/ 165 stóp w 
pomieszczeniu i do 300 m/ 980 stóp na zewnątrz.

• Zintegrowana antybakteryjna ochrona produktu 
Microban® oraz wzmocnione zestawy głośnomówiące 
klasy IP65. 

Użytkowników pracujących w systemie 
zmianowym, którzy muszą się 
komunikować w obrębie miejsca pracy 

RODZINA POLY ROVE 

• Rozwiązanie z możliwością rozbudowy do
obsługi do 10 zestawów głośnomówiących na
stację bazową, 8 linii i 8 jednoczesnych
połączeń.

• Cechy telefonu stacjonarnego oferowane przez
urządzenie przenośne.

• Czas rozmowy do 10 godzin i czas czuwania
do 100 godzin.

• Zasięg bezprzewodowy do 50 m/ 165 stóp
w pomieszczeniu i do 300 m/ 980 stóp na
zewnątrz.

• Certyfikowany na potrzeby Google Voice dla
pakietu G Suite.

Pracowników mobilnych, którzy 
potrzebują pełnego dostępu do opcji 
telefonu biznesowego w biurze 

VVX D230 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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SPOTKAŃ 
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• Wbudowane aplikacje do wideokonferencji
w chmurze, takie jak Zoom czy Microsoft Teams 
— bez konieczności podłączenia do komputera
PC lub Mac.

• Korzystanie z otwartych standardów, aby
zapewnić możliwość połączenia się z prawie
każdą usługą wideokonferencji w chmurze.

• Blokada hałasu tła dzięki NoiseBlockAI.

• Obsługa jakości Ultra HD 4K.

• Produkcyjna jakość kamery z funkcją
kadrowania i podążania za rozmówcą.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia
działają z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

• Najwyższa jakość audio w swojej klasie.

• Automatyczne podążanie za rozmówcą.

• Centralna obsługa, która zmniejsza obciążenie
pracowników działu IT.

• Proste połączenie z komputerem PC lub Mac za
pomocą USB umożliwia korzystanie z dowolnej
aplikacji wideo lub usługi w chmurze.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia
działają z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

Miejsc spotkań, które wymagają 
kompleksowego rozwiązania
do wideokonferencji 

Miejsc spotkań, które wymagają połączenia z wieloma 
platformami wideo jako usługi (VaaS) za pomocą USB 

POLY STUDIO X30 POLY STUDIO 

MIEJSCA SPOTKAŃ 
NIEWIELKIE POMIESZCZENIA/ MIEJSCA SPOTKAŃ 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Zasięg w pomieszczeniu na poziomie 360
stopni, przy czułości mikrofonu do 2 m/ 7
stóp.

• Technologia Poly Acoustic Clarity
i dynamiczna redukcja szumów, aby
zapewnić wyraźną i naturalną wierność
reprodukcji dźwięku.

• Łatwość użytkowania i instalacji — możliwość
podłączenia do dowolnego analogowego
gniazda telefonicznego.

Mniejszych pomieszczeń lub biur, 
które potrzebują analogowego 
zestawu głośnomówiącego 

VOICESTATION 300 

MIEJSCA SPOTKAŃ 
AUDIO 

• Połączenie z komputerem PC za pomocą
łączonego kabla USB-A i USB-C; ze smartfonem
poprzez Bluetooth.

• Opcja adaptera Bluetooth na potrzeby
bezprzewodowej łączności z komputerem PC
(Poly Sync 40+).

• Układ trzech kierowanych mikrofonów.

• Wysokiej jakości, duży głośnik o czułości
mikrofonu do 2,5 m/ 8 stóp.

• Czas użytkowania w trybie przenośnym do 30
godzin.

• Prosta aplikacja do ustawień osobistych,
aktualizacji oprogramowania, wsparcia,
zdrowia i dobrego samopoczucia.

• Obsługa przez Poly Lens.

Elastycznych pomieszczeń/ miejsc 
spotkań, które potrzebują inteligentnego 
zestawu głośnomówiącego podłączanego 
poprzez USB/ Bluetooth 

POLY SYNC 40 

• Legendarna jakość dźwięku i czułość do 3,7 m/
12 stóp.

• Uruchamianie spotkań za pomocą jednego
przycisku do dołączenia.

• Dopuszcza jednoczesną łączność z wieloma
platformami SIP.

• Łączność audio dla urządzeń mobilnych.

• Obsługa przez Poly Lens.

Mniejszych pomieszczeń, które wymagają 
nadzwyczajnej jakości audio na potrzeby 
konferencji 

TRIO 8300 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Zaprojektowany, aby zapewnić uporządkowane 
korzystanie z pokoi spotkań na platformie Teams, 
idealne dla niewielkich pomieszczeń dla 1-2 osób.

• Dynamiczny przekaz wideo z automatycznym 
kadrowaniem osób biorących udział w spotkaniu.

• Doskonałe autorskie rozwiązanie audio firmy Poly z 
wykorzystaniem technologii NoiseBlockAI i 
Acoustic Fence.

• Pojedynczy głośnik zoptymalizowany pod kątem 
jakości dźwięku, idealny do niewielkich 
pomieszczeń

• 8-calowy panel dotykowy obsługuje także treści 
przekazywane przez HDMI i port USB.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Idealny do niewielkich pomieszczeń, dla 
których wymagane jest połączenie z Pokojami 
Microsoft Teams 

ZESTAW POLY STUDIO FOCUS ROOM DLA 
POKOI MICROSOFT TEAMS 

• Zaprojektowany, aby zapewnić uporządkowane 
korzystanie z pokoi spotkań na platformie Teams.

• Dynamiczny przekaz wideo z kamerą śledzącą 
rozmówców.

• Doskonałe autorskie rozwiązanie audio firmy 
Poly z zasięgiem mikrofonu na poziomie 12 stóp/ 
3,6 m.

• Głośniki stereo z dźwiękiem wypełniającym 
pomieszczenie, idealne do małych i średnich 
pomieszczeń.

• 8-calowy panel dotykowy obsługuje także treści 
przekazywane przez HDMI i port USB.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Małych i średnich pomieszczeń, dla których 
wymagane jest połączenie z Pokojami Microsoft 
Teams 

ZESTAW POLY STUDIO SMALL AND MEDIUM 
ROOM DLA POKOI MICROSOFT TEAMS 

SALA KONFERENCYJNA 
SYSTEMY WIDEO 

• Zaprojektowany, aby zapewnić uporządkowane
korzystanie z pokoi spotkań na platformie
Teams.

• Inteligentne rozwiązania kamery napędzane
przez Poly DirectorAI, z kamerą Studio E70, tak
aby każdy był wyraźnie widoczny.

• 8-calowy panel dotykowy obsługuje także treści
przekazywane przez HDMI i port USB.

• Możliwość dołączenia certyfikowanego telefonu
Trio lub kompatybilnego urządzenia DSP
przetestowanego przez Poly.

• Obsługa przez Poly Lens.

Średnich i dużych pomieszczeń, dla których 
wymagane jest połączenie z Pokojami Microsoft 
Teams 

ZESTAW POLY STUDIO LARGE ROOM 
DLA POKOI MICROSOFT TEAMS 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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SALA KONFERENCYJNA 
SYSTEMY WIDEO 

• Rozwiązanie Ultra HD 4K do rozmów wideo i
udostępniania treści.

• Możliwość wyboru spośród elastycznych
kamer i opcji mikrofonu, aby spełnić
wymagania dla danego pomieszczenia.

• Technologia Poly NoiseBlockAI i Acoustic
Fence pozwala na redukcję rozpraszających
elementów dźwiękowych.

• Uproszczona konfiguracja z obsługą kamery
na USB i kablami Ethernet na potrzeby
mikrofonów.

• Obsługa przez Poly Lens.

Średnich i dużych pomieszczeń, dla których wymagane 
są spersonalizowane rozwiązania do wideokonferencji 

POLY G7500 

• Dwie kamery z obiektywami 4K.

• Dwukierunkowe głośniki stereo, aluminiowe,
stożkowe głośniki wysoko-tonowe i
zaawansowane porty tonów niskich.

• Dokładne śledzenie rozmówców i kadrowanie
grupy za pomocą technologii Poly DirectorAI.

• Technologia redukcji szumów NoiseBlockAI.

• Obsługa przez Poly Lens.

Średnich i dużych sal konferencyjnych, dla 
których wymagane jest kompleksowe 
rozwiązanie do wideokonferencji 

POLY STUDIO X70 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 

• Wbudowane aplikacje do wideokonferencji w 
chmurze, takie jak Zoom czy Microsoft Teams — bez 
konieczności podłączenia do komputera PC lub Mac.

• Korzystanie z otwartych standardów, aby zapewnić 
możliwość połączenia się z prawie każdą usługą 
wideokonferencji w chmurze.

• Obsługa dwóch wyświetlaczy, aby zapewnić 
widoczność osób i treści w pełnym wymiarze.

• Obsługa jakości Ultra HD 4K.

• Produkcyjna jakość automatycznego kadrowania 
grupy, kadrowanie rozmówcy i śledzenie 
prowadzącego.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia działają z 
maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Małych i średnich pomieszczeń, dla których 
wymagane jest kompleksowe rozwiązanie do 
wideokonferencji 

POLY STUDIO X50 

IDEALNE DLA 
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SALA KONFERENCYJNA 
KOMPLETNE ROZWIĄZANIA 

• Wspaniała jakość wideo podniesiona do
poziomu 4K na wyświetlaczach 65” o super
wąskich ramkach w celu uzyskania jak
najlepszego realizmu.

• Zadziwiająco przystępne cenowo rozwiąz-
anie, które zapewnia głębokie doświad-
czenia bez nadwyrężania budżetu.

• Elastyczne opcje zakupu, tak aby dopasować
system do własnych potrzeb i budżetu.

Spółek z listy Fortune 500, które poszukują 
średniej wielkości pomieszczenia wideo 
zapewniającego głębokie doświadczenia 

REALPRESENCE IMMERSIVE 
STUDIO FLEX 

• Niezrównane doświadczenia użytkowników
dzięki obsłudze kamery bez użycia rąk, proste
sterowanie interfejsem dotykowym oraz
innowacje audio, które pozwalają na
wyeliminowanie elementów rozpraszających.

• Współpraca z najszerszym układem sieci UC.

• Prosty, kompleksowy pakiet do łatwego
wdrożenia w skali globalnej.

• Wideokonferencje w wysokiej rozdzielczości —
doświadczenie spotkania z realistycznymi
kolorami i wysokim poziomem szczegółowości.

Średnich i dużych pomieszczeń, dla których 
potrzeba łatwego w uruchomieniu 
rozwiązania wideo 

MEDIALIGN 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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• Legendarna jakość dźwięku z pasmem
przenoszenia audio 22 kHz, z zasięgiem
mikrofonu do 6 m/ 20 stóp.

• Uruchamianie spotkań za pomocą jednego
przycisku do dołączenia.

• Jednoczesne połączenie z wieloma
usługami UC&C w chmurze.

• Obsługa BYOD poprzez USB, Bluetooth, IP.

• Konferencje audio Wi-Fi, 2,4-5 GHz.

• Dostępne akcesoria operacyjne, które
pozwalają na dodanie funkcji
wideokonferencji.

• Obsługa przez Poly Lens.

Dużych pomieszczeń, dla których wymaga się 
najwyższej jakości telefonu konferencyjnego z 
prostym interfejsem dotykowym 

TRIO 8800 

• Legendarna jakość dźwięku z pasmem
przenoszenia audio 14 kHz, z zasięgiem do
4,3 m/ 14 stóp.

• Uruchamianie spotkań za pomocą jednego
przycisku do dołączenia.

• Dopuszcza łączność z wieloma
platformami.

• Łączność audio z urządzeniem mobilnym
(USB, Bluetooth).

• Dostępne akcesoria operacyjne, które
pozwalają na dodanie funkcji
wideokonferencji.

• Obsługa przez Poly Lens.

Średnich pomieszczeń, dla których wymaga 
się solidnej opcji konferencji audio z prostym 
interfejsem dotykowym 

TRIO 8500 

SALA KONFERENCYJNA 
AUDIO 

• Autorskie rozwiązanie audio firmy Poly z
dźwiękiem 22 kHz, z zasięgiem mikrofonu do
6 m/20 stóp.

• Uruchamianie spotkań w kilka sekund za
pomocą jednego przycisku do dołączenia.

• Obsługa BYOD poprzez USB, Bluetooth, IP.

• Konferencje audio Wi-Fi, 2,4-5 GHz (MIMO).

• Możliwość połączenia do trzech telefonów
konferencyjnych w układzie łańcuchowym dla
bardzo dużych i niezwykłych przestrzeni.

• Możliwość sparowania z rodziną urządzeń Poly
Studio X i rozwiązaniami wideo Poly G7500.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia
działają z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

Sprawdź, czy produkt ten jest dostępny w Twoim regionie. 

Dużych i średnich pomieszczeń, dla których 
wymaga się najwyższej jakości wrażeń z konferencji 
audio, ze zróżnicowanymi opcjami kontroli nad 
rozwiązaniami wideokonferencyjnymi marki Poly 

TRIO C60 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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SALA KONFERENCYJNA 
AUDIO 

• Mikrofony o zakresie 360 stopni z zasięgiem do 3 m/ 
10 stóp, idealne dla małych i średnich sal 
konferencyjnych.

• Technologia Poly Acoustic Clarity i Dynamic Noise 
Reduction zapewnia nadzwyczajną jakość dźwięku.

• Łatwa instalacja i wykorzystanie standardowych linii 
telefonicznych — wiedza techniczna nie jest 
wymagana.

• Port dla aplikacji, który łączy się z telefonami
komórkowymi do uzyskania połączeń z pomieszczeń 
bez analogowej linii telefonicznej lub z komputerem
PC dla połączeń internetowych.

Małych i średnich sal konferencyjnych, dla 
których wymaga się konferencji analogowych 

SOUNDSTATION2 

• Połączenie z komputerem PC za pomocą
łączonego kabla USB-A i USB-C, ze smartfonem
poprzez Bluetooth.

• Układ sześciu kierowanych mikrofonów.

• Wysoka jakość, dwa głośniki z zasięgiem
mikrofonu do 3 m/ 10 stóp.

• Zawsze włączony przy zasilaniu prądem
przemiennym.

• Na potrzeby większych miejsc spotkań można
bezprzewodowo sparować dwa urządzenia.

• Dwa porty USB do ładowania smartfonów.

• Prosta aplikacja do ustawień osobistych,
aktualizacji oprogramowania, wsparcia,
zdrowia i dobrego samopoczucia.

• Obsługa przez Poly Lens.

Małych i średnich sal konferencyjnych, do których 
użytkownicy przynoszą własne laptopy/ 
smartfony 

POLY SYNC 60 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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SALA KONFERENCYJNA

 
KAMERY 

• Rejestracja obrazu w wysokiej rozdzielczości
do 1080p60.

• Idealne do małych i średnich pomieszczeń,
zapewnia użytkownikom korzystanie
z technologii telepresence w przystępnej
cenie i bez konieczności wykorzystania rąk.

• Ciągłe monitorowanie aktywności w
pomieszczeniu, automatyczne kadrowanie
uczestników i zapewnienie solidnych danych
analitycznych.

• Dwie kamery z czujnikami 4K.

• Dokładne kadrowanie rozmówców i kadrowanie
grupy za pomocą technologii Poly DirectorAI.

• Zasilana, zintegrowana, elektroniczna zaślepka
kamery w celu zapewnienia prywatności.

• Wysięgnik tworzący układ mikrofonów na
potrzeby zaawansowanych cech audio.

• Łatwa obsługa, co zapewnia, że urządzenia
działają z maksymalną wydajnością.

• Obsługa przez Poly Lens.

Małych i średnich pomieszczeń, dla 
których poszukuje się śledzenia 
rozmówcy i funkcji analitycznych 

Średnich i dużych pomieszczeń, dla których 
poszukuje się zaawansowanych algorytmów 
śledzenia kamerą na potrzeby kadrowania grupy 
i śledzenia rozmówcy 

EAGLEEYE PRODUCER POLY STUDIO E70 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 



33 © 2021 PLANTRONICS, INC. 

• Instalowane rozwiązanie audio, które rozwiązuje
problemy z akustyką w pomieszczeniach o
rozmiarze od sali konferencyjnej do audytorium.

• Łatwa instalacja i konfiguracja, nawet dla bardzo
dużych i złożonych systemów współpracujących,
za pomocą oprogramowania do konfiguracji
SoundStructure Studio oraz Poly OBAM (jedna
duża matryca audio).

• Niezrównana technologia redukcji echa
akustycznego stereo (AEC).

• Przełomowy system eliminacji sprzężenia
zwrotnego umożliwia bardziej elastyczne
umiejscowienie mikrofonu, nadajnika i głośnika,
a także wzmocnienie głosu.

Większych przestrzeni, dla których potrzeba 
zaawansowanych i możliwych do konfiguracji 
opcji konferencyjnych w pomieszczeniach, które 
stanowią wyzwanie pod względem akustyki 

SOUNDSTRUCTURE 

SALA KONFERENCYJNA 
INSTALOWANE AUDIO 

IDEALNE DLA 
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CALL CENTER 
W DOMU I W BIURZE 
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CALL CENTER 

• Złącza z aluminium lotniczego; jednoczęściowa
konstrukcja wysięgnika.

• Dźwiękowe i wzrokowe wskazówki dla
optymalnego ustawienia wysięgnika.

• Obsługa wysokiej jakości, szerokopasmowego
dźwięku audio z ochroną słuchu SoundGuard.

• Dostępne są modele USB i QD, aby zapewnić
maksymalną elastyczność połączenia.

• Wysuwany mikrofon na potrzeby
maksymalnego zbierania głosu i redukcja
szumów.

• Materiały klasy premium zapewniają
wytrzymałość i komfort przez cały dzień.

• Obsługa wysokiej jakości, szerokopasmowego
dźwięku stereo z ochroną słuchu SoundGuard
Digital (tylko na USB).

• Dostępne są modele USB i QD, aby zapewnić
maksymalną elastyczność połączenia.

Pracowników call center, którzy 
potrzebują zestawu słuchawkowego na 
cały dzień 

Pracowników call center, którzy potrzebują 
zestawu słuchawkowego klasy premium na 
cały dzień 

ENCOREPRO SERIA 500 ENCOREPRO SERIA 700 

• Elastyczny wysięgnik mikrofonu z redukcją
szumów.

• Zoptymalizowane pod kątem głosu pasmo
przenoszenia, które umożliwia wyraźne
rozmowy.

• Unikatowe dynamiczne powiadomienie o
wyciszeniu (tylko na USB).

• Ochrona akustyczna za pomocą G616 i TWA
(tylko na USB).

• Stereofoniczna jakość hi-fi do odtwarzania
mediów (tylko USB).

• Dostępne są modele USB i QD, aby zapewnić
maksymalną elastyczność połączenia.

Pracowników call center, którzy potrzebują 
racjonalnego kosztowo zestawu 
słuchawkowego na cały dzień 

ENCOREPRO SERIA 300 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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CALL CENTER 

• Najlżejszy zestaw słuchawkowy Bluetooth
do użytku w centrum kontaktowym.

• Trzy sposoby noszenia słuchawki dla jednej
jednostki magazynowej (SKU).

• Bezprzewodowy zasięg do 328 stóp/ 100 m.

• Ciągła praca na baterii*.

• Mikrofon z redukcją szumów.

• Wersja dla Microsoft Teams z dedykowanym
przyciskiem Teams pozwalającym na
natychmiastowy dostęp do aplikacji.

* Konieczne jest korzystanie z zapasowej
naładowanej baterii

Osób pracujących w biurze i punktach obsługi call 
center, które wymagają ciągłej pracy na baterii i 
możliwości przemieszczania się po biurze 

VOYAGER 4245 OFFICE 

• Kontrola połączeń i funkcja Quick Disconnect na 
potrzeby wygodnego odejścia od stanowiska.

• Doskonała redukcja szumów i echa dla uzyskania 
lepszych i wyraźniejszych rozmów.

• USB-A i USB-C na tym samym kablu.

• Prosta aplikacja do ustawień osobistych.

• Obsługa przez Poly Lens. 

Podłączania zestawów słuchawkowych 
do komputerowych telefonów 
programowych w call center 

SERIA DA 

• Pozwala pracownikom obsługi klienta na
odbieranie rozmów na telefonach
stacjonarnych lub programowych.

• Kompleksowa kompatybilność z telefonami
stacjonarnymi oraz integracja z
elektronicznym przełącznikiem widełkowym
(EHS).

• Doskonała redukcja szumów i echa.

• Łatwo dostępne, niezależne sterowanie
głośnością, wyciszaniem oraz odbieraniem/
kończeniem połączeń.

• Widoczne wskaźniki statusu wyciszenia i
rozmowy.

Biur call center używających telefonów 
stacjonarnych i aplikacji komputerowych 

MDA500 SERIA QD 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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NARZĘDZIA 
INFORMATYCZNE 
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NARZĘDZIA INFORMATYCZNE 
NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA 

• Szybkie i łatwe wprowadzenie do urządzenia.

• Funkcja pojedynczego logowania (Single Sign-
on) w celu łatwego uzyskania dostępu
do konta.

• Inteligentny kanał wiadomości, np.
najważniejszych informacji o urządzeniach,
który pozwala na rozpoznanie najważniejszych
działań i spostrzeżeń.

• Funkcja wielu widoków, kompleksowa tabela
inwentaryzacyjna z filtrami.

• Indywidualne lub masowe zarządzanie poprzez
ustalanie polityki dotyczącej urządzeń.

• Wydajne usługi w chmurze nie wymagają
nakładów na zakup, zasilanie i utrzymanie
serwerów.

• Personalizacja osobistych ustawień urządzenia
w aplikacji, aby dostosować je do potrzeb
w zakresie współpracy i stylu pracy.

• Wbudowane powiadomienia na temat
dostępności oprogramowania.

• Spersonalizowane przypomnienia, aby
zachować zdrowie przez cały dzień.

• Ukierunkowanie dźwięku audio, aby zapewnić
większą produktywność.

• Dołączone przewodniki do samopomocy,
narzędzia z informacjami w zakresie wsparcia,
aby zminimalizować zakłócenia w czasie pracy.

Przedsiębiorstw, które potrzebują 
spostrzeżeń w oparciu o technologię chmury 
i zarządzania najnowszymi zestawami 
głosowymi, wideo i słuchawkowymi Poly. 

Użytkowników końcowych i działów IT w przedsiębiorstwach. 
Aplikacja Poly Lens oddaje możliwość personalizacji, samopomocy
i dobrego samopoczucia w ręce użytkownika końcowego, a dział IT 
zapewnia aktualizacje oprogramowania, stosowanie polityki i 
- w razie potrzeby - zdalne rozwiązywanie problemów. 

POLY LENS APLIKACJA POLY LENS 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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NARZĘDZIA INFORMATYCZNE 
INTEROPERACYJNOŚĆ I OPROGRAMOWANIE DO WSPÓŁPRACY 

• Niższy całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki
innowacyjnemu oprogramowaniu, które obniża
wymagania obliczeniowe i zapewnia połączenia
na wysoką skalę.

• Wbudowana aplikacja wideo poprawia
dostępność z wybranego urządzenia.

• Scentralizowana kontrola na potrzeby
monitorowania, aktualizacji i rozwiązywania
problemów do użytku prywatnego.

• Łatwe planowanie, łatwe dołączanie za pomocą
kliknięcia.

Każdej organizacji, która potrzebuje prywatnej, 
kompleksowej platformy do spotkań głosowych, 
wideo i przekazywania treści 

POLY CLARITI 

• Usługa zapewniająca interoperacyjność wideo
na bazie chmury, która łączy punkty końcowe i
aplikacje z Microsoft Teams.

• Wykorzystanie punktów końcowych wideo
bazujących na standardach, aby jak najlepiej
wykorzystać dokonaną inwestycję.

• Uproszczone dołączenie do spotkania poprzez
integrację Exchange i Outlook z szybkim
wybieraniem.

• Dostępna jako samodzielna usługa w chmurze
lub jako element Poly Clariti.

Przedsiębiorstw, które potrzebują interoperacyjności 
wideo do pracy z Microsoft Teams 

REALCONNECT 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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WSPARCIE, PROFESJONALNE
I ZARZĄDZANE USŁUGI 

• Planowanie optymalnego rozwiązania, aby
złagodzić ryzyko związane z wdrożeniem.

• Planowanie i projektowanie rozwiązania
dopasowanego do Twoich potrzeb
biznesowych.

• Komfortowa świadomość, że strategia UC
jest dostosowana do przyszłych wymagań
biznesowych.

• Wdrażanie rozwiązań przynoszących
korzyści, które stanowią podstawę
uzasadnienia biznesowego.

• Elastyczne możliwości zapewniane przez
multi-dyscyplinarny zespół konsultantów,
którzy są w stanie spełniać swoje zadania w
najbardziej wymagających środowiskach.

Dyrektorów działu IT, którzy potrzebują pomocy 
w realizacji korzyści leżących u podstaw 
uzasadnienia biznesowego dla UC 

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE 

• Możliwość wsparcia dowodu koncepcji, aby
wykazać, że rozwiązanie działa w Twoim
środowisku.

• Bezproblemowa migracja od dowodu koncepcji
do środowiska produkcyjnego.

• Przyśpieszenie zwrotu z inwestycji poprzez
dołączenie ekspertów Poly do swojego zespołu,
aby wypełnili wszelkie luki w dotychczasowych
możliwościach.

• Dostępność opcji zdalnych i lokalnych dla
rozwiązań głosowych i wideo.

Dyrektorów działu IT, którzy chcą wprowadzić 
swój plan w życie i szybko osiągnąć 
spodziewane korzyści 

WDROŻENIE 

• Optymalizacja rozwiązań z zakresu
komunikacji i współpracy, aby uzyskać
najwyższy poziom działania.

• Rozwiązywanie problemów z wyzwaniami w
szerszym środowisku, takim jak wybrane
sieci, zabezpieczenia lub platforma(y)
wykorzystująca(e) technologię chmury.

• Pakiet gotowych aplikacji biznesowych, które
zwiększą produktywność użytkowników
końcowych i usprawnią zadania
administracyjne.

Dyrektorów działu IT, którzy pragną uzyskać 
dodatkową wartość z obecnych inwestycji 

OPTYMALIZACJA 

IDEALNE DLA IDEALNE DLA IDEALNE DLA 
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IDEALNE DLA 

• Zdalne monitorowanie i zarządzanie pracą 
Twojego rozwiązania do współpracy.

• Zapewnienie przewidywalnej niezawodności i 
dostępności sieci oraz zabezpieczenie rozwiązania 
do współpracy o krytycznym znaczeniu.

• Kompleksowe, gotowe rozwiązanie dla Microsoft 
Teams i Zoom.

• Globalny zasięg 24x7.

• Dostępne opcje hostingu prywatnego. 

Dyrektorów działu IT, którzy chcą podzlecić hosting
i codzienne zarządzanie rozwiązaniami UC 

USŁUGI ZARZĄDZANE 

IDEALNE DLA 

• Nieograniczone, globalne wsparcie techniczne
24x7, które zapewnia pomoc Tobie i Twoim
zespołom tak, jak tego potrzebujesz.

• Ecosystem Cloud Partner Support poprawia
czasy reakcji w rozwiązaniach ekosystemu
chmury obsługujących urządzenia Poly.

• Zaawansowana wymiana sprzętu oznacza, że
możesz wymienić swoje urządzenie(a) z
przedpłaconą wysyłką z dostawą na kolejny
dzień roboczy, co zapewnia ciągłość
prowadzenia działalności.

• Ekskluzywne zniżki na profesjonalne usługi
dostępne, aby zaoszczędzić czas i pieniądze za
pomocą specjalnych zniżek.

• Lepszy dostęp do funkcji premium, które
przeniosą Twoje doświadczenia współpracy z
narzędziami IT, usprawnienia dla urządzeń i
możliwości na wyższy poziom, zapewniając
doskonałe wrażenia dla użytkownika i większą
akceptację w całym przedsiębiorstwie.

Pracowników działu IT odpowiedzialnych za rozwiązania 

do współpracy oraz prosumentów pracujących w domu 

i poszukujących wysokiej jakości doświadczeń 

POLY+ 

IDEALNE DLA 

• Pakiet usług do lepszego planowania,
wdrożenia, przyjęcia, trwałości i wymiany
zestawów słuchawkowych.

• Minimalizacja bezprzewodowych zakłóceń w
miejscu pracy za pomocą analizy zagęszczenia.

• Bezproblemowa instalacja i wdrożenie z
pomocą użytkownika końcowego, aby
przyśpieszyć przyjęcie i produktywność.

• Maksymalizacja żywotności zestawów
słuchawkowych i dokładne zarządzanie
inwentarzem.

Pracowników i liderów IT, którzy pragną 
zmaksymalizować wartość swojej inwestycji 
w zestawy słuchawkowe 

USŁUGI DOTYCZĄCE ZESTAWÓW 
SŁUCHAWKOWYCH 

WSPARCIE, PROFESJONALNE
I ZARZĄDZANE USŁUGI 
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Worldwide Corporate Headquarters 
(Światowa Centrala) 
345 Encinal Street
Santa Cruz, California 95060 

Bezpłatny numer telefonu: 800-544-4660 
Tel.: 831-426-5858
Faks: 831-426-6098 

Dowiedz się więcej online: https://poly.exclusive-networks.pl

Placówki Poly na świecie: poly.com/office-location 




