


FOLHETO DE PRODUTO

Especificações do produto 
RealPresence Debut

O pacote inclui 
• Polycom® RealPresence Debut™,     
  cabos, controle remoto, kit para 
  montagem em parede, fonte de 
  alimentação   alimentação 

Componente opcional
• Microfone de Expansão do 
  RealPresence Debut™ 

Padrões e protocolos de vídeo 
• H.263, H.264 Baseline Profile, H.264   
  High Profile, H.264 SVC 
•• H.239 
• H.263 & H.264 – Ocultação de erro      
  de vídeo 

Entrada de vídeo 
• Câmera integrada

Saída de vídeo 
• 1 x HDMI 1.3 

RResolução de vídeo de pessoas – 
codificação 
• 1920x1080, 30 fps (HD 1080p) 
• 1280x720, 30 fps (HD 720p) 
• 640x360, 30 fps 
• CIF (352x288), 30 fps (somente para   
  H.263) 
•• 320x180, 30 fps 

Resolução de vídeo de pessoas – 
decodificação 
• 1920x1080, 30 fps (HD1080p) 
• 1280x720, 30 fps (HD720p) 
• 1280x768, 30 fps (WXGA) 
• 1024x768, 30 fps (XGA) 
•• 800x600, 30 fps (SVGA) 
• 640x480, 30 fps (VGA) 
• 640x360, 30 fps 
• 320x240, 30 fps (QVGA) 
• SIF (352 x 240), 30 fps 
• 1024x576, 30 fps (w576p) 
• 768x448, 30 fps (w448p) 
•• 576x448, 30 fps (448p) 
• 512x288, 30 fps (w288p) 

Resolução de vídeo de conteúdo de 
entrada (através de 1 x HDMI) 
• HD (1920 x 1080p) 
• HD (1280 x720p) 
• XGA (1024 x 768) 

• WXGA (1280 x 768) 
• SVGA (800 x 600) 

Resolução de vídeo de conteúdo – 
recepção
• HD (1920 x 1080p), 15 fps 
• HD (1280 x 720p), 30 fps 
•• XGA (1024 x 768), 30 fps 

Resolução de vídeo de conteúdo – 
transmissão 
• HD (1920 x 1080p), 15 fps 
• HD (1280 x 720p) , 15 fps 

Câmera 
• Zoom digital de 4x 
•• Panorama e elevação (pan & tilt) 
  motorizados 
• Campo de visão horizontal = 80 graus,      
  campo de visão vertical = 50 graus
• Posição de privacidade 
• Ajuste automático de branco 
• Ajuste automático de exposição 
•• Foco automático

Entradas de áudio 
• 2 microfones integrados 
• 1 x RJ11 para microfone externo 
  (opcional) 

Saída de áudio
• 1 x HDMI 

Outras interfaces Outras interfaces 
• 1 x USB 2.0 

Padrões e protocolos de áudio
• 22 kHz Siren LPR 
• 22 kHz Siren SAC 
• 14 kHz de largura de banda com    
  G.722.1C 
•• 7 kHz de largura de banda com G.722.1 
• 3,4 kHz de largura de banda com G.711 

Tecnologia Polycom® Constant Clarity™ 
• Controle automático de ganho 
• Supressão automática de ruído 
• Tecnologia Polycom NoiseBlock™
•• Cancelamento de eco com adaptação     
  instantânea 
• Ocultação de erro de áudio
• Tecnologia Polycom® Lost Packet 
  Recovery (LPR™)
• Indicação “Você Está em Mudo” (“You      
  Are Muted”)
•• Alocação Dinâmica da Largura de             
  Banda pelo terminal remoto 

Outros padrões suportados 
• H224/H.281, H.323 Anexo Q, H.225,    
  H.245, H.241, H.239, H.460 
• BFCP (RFC 4582) 

Rede
• Suporte a IPv4 
•• 1 x Ethernet 10/100M, suporte a POE 
• H.323 e/ou SIP até 4 Mbps 
• Tecnologia Polycom® Lost Packet 
  Recovery™ (LPR™)

Provisionamento
• RealPresence Resource Manager 
• Servidor de provisionamento 
  BroadSoft DMS  BroadSoft DMS
• Provisionamento Polycom Zero Touch 
• Servidor FTP

Segurança 
• Criptografia de mídia (H.323, SIP):     
  AES-128 
• Acesso autenticado a menus de 
  administraçã  administração, interface web
• PKI/Gerenciamento de Certificados:          
  TLS 1.0, 1.1 

Características Elétricas 
• Fonte de alimentação com detecção      
  automática 
•• Tensão/potência de operação típicas:   
   48 V CC/0,52 A @ 100 V~240 V     
   CA/50 – 60 Hz 
• BTU/h típico: 85 

Especificações ambientais 
• Temperatura de operação: 0 a 40 °C 
• Umidade de operação: 10 a 80% 
•• Temperatura de armazenagem: -40 a    
   70 °C 
• Umidade de armazenagem (sem 
  condensação): 10 a 90% 
• Altitude máxima: 10000 pés (3048     
  metros)

Características físicas da caixa base do Características físicas da caixa base do 
RealPresence Debut
• 3,74’’ A x 13,39’’ L X 1,81’’ P
• 95 mm A x 340 mm L X 46 mm P
• < 2,2 lbs (< 10 kg)

Garantia
•• Um ano de retorno à fábrica, peças e    
  mão-de-obra

Sobre a Polycom  
A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 415000 empresas e instituições em todo o mundo
 superam as distâncias com as soluções de vídeo, voz e conteúdo da Polycom. A Polycom e seu ecossistema global de parceiros oferecem 
flexíveis soluções de colaboração para qualquer ambiente, que proporcionam a melhor experiência para o usuário e uma inigualável 
proteção ao investimento. 
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www.polycom.com.br
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