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[LANÇAMENTO] Polycom RealPresence Trio
A Polycom acaba de lançar o RealPresence Trio, um produto
inovador e exclusivo, o único hub inteligente modular que existe no
mercado. O áudio desse equipamento tem uma qualidade
surpreendente. Ele elimina os ruídos e prioriza a voz, fazendo com
que seja possível ouvir cada palavra com uma clareza incrível em
salas compartilhadas ou salas de reunião.
O que faz do RealPresence Trio um hub modular é que você pode
adquirir o Collaboration Kit que traz:
• Trio 8800 (áudio)
• Trio Visual+ (compartilhamento)
• Webcam (vídeo)
CONECTA COM:

Dessa maneira, é possível unir o áudio com o vídeo e ainda contar
com uma ferramenta que possibilita o compartilhamento, em tempo
real, de arquivos a partir de outros dispositivos (smartphone, tablet e PC).
Como existe a opção de projeto modular, você analisa qual é a real
demanda da sua empresa e escolhe o investimento mais adequado
para o momento.

ÁUDIOS EM HIGH DEFINITION.

Qualidade e clareza como você nunca ouviu antes.
Se você já participou de uma áudio-conferência com um
equipamento transmissão de baixa qualidade, você deve saber como
é desconfortável não entender o que foi dito e ficar, a todo momento,
pedindo para que se repita. Além do desconforto, isso aumenta a
duração das reuniões e faz você perder muito tempo.
Com o RealPresence Trio isso nunca será um problema. Ele possui
um microfone 360º que capta com precisão as vozes em uma
distância de até seis metros. A tecnologia de voz em HD – patenteada
pela Polycom – foi aperfeiçoada, tornando o áudio amplo e intenso e
permitindo que seja percebido cada detalhe da voz, inclusive a
entonação que é tão importante para que as ideias possam ser
transmitidas em sua totalidade.
E para que nada possa atrapalhar a conversa, a tecnologia
NoiseBlock silencia os ruídos e prioriza o som da voz, deixando a
transmissão do áudio com uma qualidade simplesmente incrível.

COMPARTILHE AQUILO QUE É MAIS IMPORTANTE:

Suas ideias.
Existem situações em que mostrar uma imagem, um
gráfico ou uma planilha é muito mais eficiente
e rápido do que tentar explicar essas informações.
Com o RealPresence Trio isso é possível.
Ele é um hub inteligente que oferece uma plataforma de
compartilhamento de conteúdos em HD a partir do seu
próprio dispositivo (BYOD) ou de outros dispositivos como
smartphone, tablete e PC.
E tudo fica ainda mais fácil porque o RealPresence Trio
permite que esse compartilhamento seja feito através de
plataformas que os funcionários já estão habituados a usar
como o Skype for Business e o Office 365.

O serviço de vídeo está disponível no:
RealPresence Trio Collaboration Kit.

A imagem causa envolvimento.
A linguagem corporal nos ajuda a transmitir melhor nossas ideias e
compreender com mais precisão o que o outro está nos dizendo. Por
isso, em muitas reuniões, o vídeo é simplesmente indispensável.
O RealPresence Trio disponibiliza uma câmera USB de 1080p30 que
oferece aos usuários uma experiência muito mais intensa e com mais
envolvimento.
Utilizando protocolos de vídeo abertos baseado em padrões e outras
plataformas de controle de chamada, o RealPresence Trio consegue
garantir que o vídeo em alta definição não sofra interrupções, criando
a sensação de que todos estão presentes em uma mesma sala.

O serviço de vídeo está disponível no:
RealPresence Trio Collaboration Kit.
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Tecnologia avançada para o seu negócio.
Por trás do RealPresence Trio está o que existe de mais moderno
em tecnologia de transmissão de dados.
O resultado disso é que o equipamento é muito simples, fácil
de usar e oferece recursos inteligentes que facilitam sua vida.

Confira:
• Experiência de reunião com uma única etapa por meio da integração
com o calendário.
• Plataforma de chamada SIP compatível com Skype for Business,
Office 365 e Lync.
• Reflexo de graves que preserva a capacidade de ouvir sons em
frequências mais baixas.
• Microfone com cobertura de 360° e captação de até 6 metros.
• Possibilidade de ampliação do alcance facilmente com microfones opcionais
para expansão.
• Conferência local de voz em HD de cinco vias.
• LCD de 5 pol, tela colorida sensível ao toque, operação ágil, contínua e intuitiva.
• Conectividade de rede Wi-Fi ou rede Gigabit Ethernet
• PoE (Power over Ethernet) integrado;

O RealPresence Trio vai colocar
sua empresa no futuro.
ENTRE EM CONTATO PARA TER MAIS INFORMAÇÕES.

