
FOLHETO DE PRODUTO

Benefícios

• Simples de instalar e usar
 
• Design compacto “tudo em um”   
  elimina a confusão de cabos 

•• Colaboração por vídeo HD 1080p    
  nítida, rica e confiável 

• Assegure-se de que todos estão à    
  vista com uma câmera 
   especialmente projetada para 
  espaços pequenos 

• Ouça todos com nitidez com a 
  inovadora tecnologia   inovadora tecnologia Polycom       
  NoiseBlock e um ajuste fino da        
  qualidade de voz

O Polycom® RealPresence Debut ™ é uma solução de videoconferência de nível 
empresarial simples, elegante e acessível para pequenas salas de reunião (huddle 
rooms) e espaços menores. Também oferece uma colaboração econômica para 
organizações menores que estão prontas para migrar de alternativas de nível de 
consumidor, que são ótimas para conversar com amigos, mas não funcionam em 
um ambiente profissional.

Espaços e organizações de todos os tamanhos precisam de ferramentas de 
qualidade empresarial para manter-se no mercado global, que está cada vez mais qualidade empresarial para manter-se no mercado global, que está cada vez mais 
competitivo. O RealPresence Debut oferece colaboração por vídeo que é nítida, 
rica e confiável, com qualidade full HD 1080p com a qual você pode contar. A 
tecnologia Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR™) mantém suas reuniões nítidas e 
no rumo certo, mesmo através de condições difíceis na rede.

Uma impressionante qualidade de voz que soa tão real como se estivessem todos Uma impressionante qualidade de voz que soa tão real como se estivessem todos 
no mesmo local, graças ao ajuste fino proporcionado pelos principais especialistas 
em conferências por áudio, enquanto a tecnologia Polycom NoiseBlock™ evita que 
os ruídos de fundo interrompam suas conversas. O compartilhamento de conteúdo 
também é fácil e confiável. Basta conectar um cabo ao seu laptop para começar 
automaticamente a compartilhar, ou usar a tecnologia Polycom SmartPairing™ para 
conectar seu dispositivo móvel sem fio para compartilhar e anotar.

As pequenas salas de reunião (huddle rooms) e outros ambientes de colaboração As pequenas salas de reunião (huddle rooms) e outros ambientes de colaboração 
menores precisam de soluções otimizadas para as necessidades exclusivas destes 
pequenos espaços. O RealPresence Debut usa uma câmera especialmente 
projetada, com um amplo campo de visão e flexíveis ajustes de panorama e 
elevação (pan & tilt) – ideal para espaços que às vezes são mais largos do que elevação (pan & tilt) – ideal para espaços que às vezes são mais largos do que 
profundos. Seu design compacto fica posicionado no topo de seu monitor, sem 
caixas para esconder ou cabos para tropeçar. Microfones estéreo integrados são 
otimizados para capturar igualmente todas as vozes em espaços menores, ou 
adicione um microfone de extensão opcional para uma captação ainda maior.

O RealPresence Debut permite que você passe a realizar uma colaboração por 
vídeo de nível empresarial de forma rápida e fácil. Cada detalhe é projetado 
visando à simplicidadvisando à simplicidade, garantindo que qualquer pessoa possa instalá-lo 
rapidamente sem ajuda técnica. Coloque-o em seu monitor, conecte dois cabos, e 
pronto. O sistema automaticamente se configurará ao usar os serviços de vídeo 
habilitados para o RealPresence Cloud, fazendo chamadas de vídeo apenas 
alguns minutos depois de tirá-lo da caixa.



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. 

Polycom Brasil
1.800.POLYCOM
www.polycom.com.br
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