DATA SHEET

Polycom® Pano™
A maneira mais fácil de compartilhar conteúdo no trabalho
Você trabalhou muitas horas em uma apresentação. Você consultou as melhores
mentes da sua empresa. O dia finalmente chegou. Você está pronto para a maior
apresentação de sua vida. Ou não está?
Quantas vezes você lutou para encontrar o adaptador, log-in ou app certo apenas
para compartilhar sua tela com o público? Quantas vezes você desejou que
pudesse comparar duas ideias diferentes lado a lado em uma mesma tela? Com que
frequência você queria fazer marcações no documento de outra pessoa como você
faz no quadro branco? É hora de uma abordagem diferente.
Apresentamos o Polycom® Pano™, a maneira mais fácil de compartilhar conteúdo no
trabalho.

Facilmente.
Com o Polycom Pano, conectar seu PC, tablet ou telefone é simples e intuitivo.
Quando você entra pela primeira vez em uma sala habilitada para o Polycom Pano,
um guia na tela orienta você através do processo de conexão. Conecte-se usando as
ferramentas que você já conhece, como o Apple® Airplay® ou o Windows® Miracast®
para flexibilidade sem fio ou uma conexão HDMI confiável para simplicidade por fio.

Compartilhe.
Uma vez que você esteja conectado ao Polycom Pano, você pode facilmente
compartilhar suas ideias, aplicativos ou sua tela ativa. O compartilhamento nunca foi
tão simples.
Com o Polycom Pano, quatro pessoas compartilham conteúdos sem fio de uma vez
só. O Polycom Pano permite que múltiplos usuários se conectem lado a lado na
mesma tela e que até quatro fontes de conteúdo sejam exibidas simultaneamente. Ao
comparar a informação lado a lado, as equipes de trabalho desfrutarão de uma maior
colaboração permitindo decisões melhores e mais rápidas.
O Polycom Pano também permite que os apresentadores comuniquem suas histórias
de forma mais efetiva ao fornecer interação e anotação de conteúdo quando
usado em conjunto com uma tela Touch Screen compatível. Os usuários podem
compartilhar suas telas, destacar pontos-chave com um marca-texto digital ou
desenhar na tela para direcionar a atenção e o foco, tudo em uma resolução cristalina
de 4k.

No trabalho.
Você precisa de colaboração para o usuário final, mas você não precisa de mais um
produto complexo que seja difícil de configurar, difícil de manter ou que necessite

Benefícios
• Conecte-se rápida e facilmente
de qualquer laptop, tablet ou
smartphone
• Tenha uma visão holística de
seu trabalho compartilhando
simultaneamente até quatro telas
em uma incrível resolução de 4k
• Enfatize seus pontos principais
com o marca-texto digital*
exclusivo
• Capture e salve suas melhores
ideias usando o quadro de notas*
• Reproduza múltiplos vídeos em
alta resolução
• Habilitado para web para um
gerenciamento de dispositivos
fácil e seguro
*Requer monitor com tela Touch Screen.
Vendido separadamente.
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da abertura de tickets de TI. O Polycom
Pano conecta-se a virtualmente
qualquer display através de uma saída
HDMI padrão, ou selecione telas Touch
Screen para uma experiência totalmente
interativa.
Além da configuração dentro da sala,
os administradores podem acessar a
interface web de qualquer lugar para
instalar updates de software, gerenciar
ou configurar videoconferências. Além
disso, o Polycom® Pano ™ pode ser
usado como entrada de conteúdo para
seus sistemas de videoconferência,
permitindo aos usuários compartilhar
ideias com locais remotos em todo o
mundo.

Especificações do Polycom Pano
Alimentação
• 54 V CC, 1,2A
• Entrada LAN; Integrada, PoE+ IEEE
802.3at (Classe 4) com detecção
automática

Interface com o Usuário
• Baseada em gestos, capaz de multitoques
• Bluetooth 4.0 integrado

Conectividade
• 1X Ethernet 10/100/1000

• Japão
• FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B

• 1X Ethernet 10/100/1000 (reservado para
uso futuro)

• ICES-003 Classe B

Rede e protocolos

• CISPR22 Classe B

• Autenticação 802.1X e EAPOL
• Bluetooth 4.0

• VCCI Classe B

Saída de áudio

• EN61000-3-2; EN61000-3-3

• 1X 3,5mm

• Telepermit América do Norte

Entrada/resolução de conteúdo

• Austrália A&C Tick

• 1X HDMI/4K, 30fps

Saída/resolução de conteúdo

• EN55022 Classe B

• EN55024

• Conforme com ROHS
• 19471-0715

• 1X HDMI/4K, 60fps. RGB444

Especificações ambientais

Segurança

• Temperatura de operação: 32—104 °F (0
°C —40 °C)

• 802.11 (WFD/Miracast)
• Mídia criptografada via SRTP (TLS)
• Arquivos de configuração criptografados

• Umidade relativa: 5—95%, sem
condensação

• Autenticação de resumo (digest)

• Temperatura de armazenagem: -40—160
°F (-40 °C — 70 °C)

• Login com senha

Segurança elétrica

• Suporte a sintaxe URL com senha para
endereço do servidor de boot

• UL 60950-1

• Provisionamento seguro HTTPS
• Suporte para executáveis de software
assinados
• Criptografia WiFi: WEP, WPA-Personal,
WPA2-Personal, WPA2-Enterprise com
802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

Aprovações

• CE Mark
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
• EN 60950-1
• IEC 60950-1

Rádio
EUA
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• FCC Parte 15.247

WiFi

Dimensões da embalagem

• FCC Parte 15.407

• 2,4 GHz – 5 GHz

• 11,4” (C) x 2,5” (A) x 10,4” (P)

• FCC Parte 15.225

• 2400 MHz a 2483,5 MHz

• 28,96 cm (C) x 6,35 cm (A) x 26,42 cm (P)

Canadá
• RSS 247 Edição 1

• 5150 MHz a 5250 MHz

Acessórios incluídos

UE
•
•
•
•

ETSI EN 300 328 v1.9.1
ETSI EN 301 893v1.7.1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 389-17

Japão
• Japan Item (19)
• Japan Item (19)-3
• Japan Item (19)-3-2
Austrália
• AS/NZ4268

• 5250 MHz a 5350 MHz

• 1x cabo HDMI, 1,8 m

• 5470 MHz a 5725 MHz

• 1x cabo CAT 5E, 3,6 m, blindado

• 5725 MHz a 5825 MHz

• 1x cabo USB Type-B, 2,0 m

Garantia

• 1x módulo de alimentação (opções
regionais disponíveis no momento do
pedido)

• 1 ano

País de origem
• Tailândia

Peso
• 1,1 lbs (500 g)

• Kit para montagem na parede

Part number
• PN: 7200-84685-001

Dimensões do dispositivo
• 6,0” (C) x 1,5” (A) x 6,4” (P)
• 15,24 cm (C) x 3,81 cm (A) x 16,26 cm (P)

Sobre a Polycom
A Polycom ajuda as organizações a liberar o poder da colaboração humana. Mais de 400000 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
About Polycom
usuário
e uma inigualável proteção ao investimento.
Polycom helps organizations unleash the power of human collaboration. More than 400,000 companies and institutions
Polycom, Inc.
Polycom EMEA
worldwide defy distance with video, voice and content solutions from Polycom. Polycom and its global partner ecosystem provide
1.800.POLYCOM
+44 (0)1753 723282
flexible
collaboration solutions for
any environment that deliver the best user experience and unmatched investment protection.
www.polycom.com
www.polycom.co.uk
Polycom Asia
Polycom,
Inc. Pacific Pte Ltd
Polycom Asia
Polycom
Pacific
Brasil
Pte Ltd
Polycom EMEA
1.800.POLYCOM
+65
6389 9200
+65 6389+55
9200
11 2322-9601 (vendas)+44 (0)1753 723282
www.polycom.com
www.polycom.com.sg
www.polycom.com.sg
0-800-891-5786 (suportewww.polycom.co.uk
técnico)
www.polycom.com.br
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