LifeSize® Unity 2000™

Concebido para torna a
videoconferência mais fácil
para o pessoal de TI e o
usuário final
O LifeSize Unity 2000 é uma solução de videocolaboração
otimizada e integrada em um inteligente design tudo em um
simples de configurar e usar. Ele acelera a impantação global
das capacidades de videocolaboração da mais alta qualidade
e é ideal para salas de reunião e salas da diretoria.
Conecte-se a clientes, parceiros e fornecedores Projetado
com base nas melhores capacidades de vídeo HD, áudio
e apresentação o LifeSize Unity 2000 ajuda a criar
relacionamentos mais fortes.
Implantação rápida por qualquer pessoa O LifeSize Unity 2000
pode ser configurado completamente pelo usuário final, sem
qualquer ferramenta.
Fácil de usar O LifeSize Unity 2000 é uma solução turnkey
automatizada para videocomunicação e apresentação. Está
sempre pronto — basta você começar a colaborar.
Simples de encomendar, proporcionando consistência
global O LifeSize Unity 2000 é uma solução completamente
integrada para um ótimo desempenho, disponível para
encomenda global em um SKU.
Custo total de propriedade mais baixo O LifeSize Unity 2000
é uma solução totalmente integrada de vídeo HD, áudio
e apresentação com TI ou necessidade de instalações
e manutenção mínima. Ele oferece uma alta proteção
do investimento, porque a solução pode ser facilmente
reimplantada em um novo local.
As empresas mais e mais desejam melhorar a colaboração
e maximizar a produtividade através da comunicação em tempo
real. O LifeSize Unity 2000 oferece uma otimizada e integrada
solução de colaboração em vídeo HD criada com componentes
avançados que a um custo de propriedade mais baixo.

Recursos do LifeSize Unity
2000Key
Nenhuma
ferramenta
necessária

Pode ser configurado por
qualquer pessoa sem ajuda do
pessoal do TI

Qualidade de
vídeo

Qualidade HD total no formato
16:9 em 1920x1080, 30 fps;
1280x720, 60 fps

Monitor HD

Dual de 1080p 55” HD de alto
contraste, LED na borda

Câmera HD

Capacidade de 1080p e zoom
de 10x

Áudio HD

Sistema de alto-falantes
bidirecionais de alta qualidade
para uma reprodução de voz
natural e clara

Videocomunicações HD

Ponto-a-ponto ou até MCU de
oito direções

Compartilhamento de dados

Otimizado para apresentação
local e distante

Ambiente ideal

Salas de reunião e de diretoria
grandes

Especificações do produto

LifeSize® Unity 2000™

Componentes do sistema

Processador de núcleo

Dados ambientais

Solução multifuncional otimizada:
• Codec
• Câmera
• Telefone
• Monitores HD (2)
• Processador de núcleo
• Alto-falantes ativos (2)
• Suporte com base
• Cabos

Temperatura de funcionamento: 0oC (32oF) a 40oC (104oF)
Umidade de funcionamento: 15% a 85%, sem condensação
Temperatura de armazenamento: –20oC (–4oF) a 60oC (140oF)
Umidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

LED professional, de alto contraste e de luz na borda
com um amplo espectro de cores, oferecendo um
processamento de cores mais preciso, imagens de
alto contraste e, com a escala de vídeo HD com
qualidade de broadcast, imagens e gráficos de
extraordinária definição.
• Tamanho diagonal do monitor: 2 x 55”
• Tipo do monitor: LED de luz na borda
• Resolução máxima: 1920x1080p
• Taxa de contraste: 5000:1
• Taxa de atualização do monitor: 120 Hz
• Interfaces:
• Sistema de alimentação de 24 V DC
• Controle
• Entrada VGA
• Entrada HDMI
• Entrada DVI-D

Todas as funcionalidades eletrônicas são gerenciadas
através do processador de núcleo. Isso fornece anergia
para todos os elementos nas regiões de 120 V e 240 V. O
gerenciamento de controle automatiza a entrada ativa,
o modo de espera e ligar ou desligar, permitindo que os
usuários simplesmente cheguem, conectem, pressionem
o controle remoto e comecem a reunião.
• Detecção de pulsos de sincronização
• Controle integrado
• Interfaces:
• Controle — monitor dois
• Alimentação de 24 V DC — monitor dois
• Controle — monitor um
• Saída de VGA — monitor um
• Alimentação de 24 V DC — monitor um
• Alimentação de 19 V DC — câmera
• Alimentação — alto-falantes 110 V ou 220 V
• Alimentação de 19 V DC — codec
• Entrada VGA — codec
• USB — codec
• Ethernet — codec
• Entrada VGA — laptop
As saídas do monitor um do processador de núcleo
devem se conectar ao monitor de vídeo principal
(duas saídas).
As saídas do monitor dois do processador de núcleo
devem se conectar ao monitor de vídeo secundário
para apresentação (três saídas).

Alto-falantes (2)

Configurações

Alto-falantes Genelec bidirecionais, biamplificados
compactos e de alta qualidade com otimização
e limitação de resposta de frequência dinâmica,
proporcionando uma reprodução de áudio
extremamente suave.
• Minimum Diffraction Enclosure (MDE)
• Directivity Control Waveguide (DCW)

O LifeSize Unity 2000 é configurado com os seguintes
produtos da LifeSize:
• LifeSize Express 220 — 10x — Phone
• LifeSize Room 220 — 10x — Phone

Monitores de alta definição (2)

Dimensões
Altura: 166 cm (65,4”)
Largura: 257,3 cm (101,3”)
Profundidade: 70 cm (27,6”)
Peso com embalagem: 345 kg (761 lbs)

AMÉRICAS:
1601 S. MoPac Expressway Telefone: +1 512 347 9300
Suite 100
Telefone gratuito: +1 877 543 3749
Austin, Texas 78746, USA
www.lifesize.com

EMEA (EUROPA, ORIENTE MÉDIO,
ÁFRICA):
Escritório regional da LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Alemanha)
Telefone gratuito (Europa):
00 8000 999 09 799
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APAC (ÁSIA E PACÍFICO):
Escritório regional da LifeSize
+65 6303 8370 (Cingapura)
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