Videoconferência de Classe Empresarial
para a Sala de Reuniões Pequena
Lifesize® Icon Flex™

A Reunião é Sua —
Você Escolhe o Aplicativo
Na Lifesize, sabemos que há uma maneira melhor de ter uma excepcional
experiência de reunião, porque dedicamos mais de uma década a aperfeiçoála. Conheça o Lifesize Icon Flex — uma solução completa de conferência por
vídeo e áudio de classe empresarial ideal para salas de reuniões pequenas, que
dá as empresas o poder de escolha. Assim, não importa se a sua empresa está
usando Microsoft® Lync®, Google Hangouts™, Cisco Jabber®, Skype™ ou nosso
favorito, o Lifesize® Cloud, tudo o que você precisa fazer é trazer seu laptop
para a reunião e conectá-lo ao Lifesize Icon Flex para ter uma experiência de
colaboração por vídeo sem igual.

Sua Reunião, ao
seu Modo
• Tamanho perfeito para salas de reuniões
pequenas
• Projetado para uso com aplicativos de
colaboração como Microsoft Lync, Google
Hangouts, Cisco Jabber, Skype (ou nosso
favorito, o Lifesize Cloud)
• O hardware premiado de classe empresarial
oferece uma excepcional experiência
de reunião
• Apoiado por nossa equipe de suporte e
atendimento ao cliente de classe mundial que
está sempre disponível quando você precisa

O que faz com que o Lifesize Icon Flex seja diferente dos outros é que nosso
Lifesize Phone de desenho elegante pode ser usado como fone individual de
conferência, dando à sua empresa um dispositivo a menos para gerenciar na
sala de reuniões.

CÂMERA LIFESIZE
• Fornece um excelente vídeo HD
1080p30/720p60 realista

Melhor de tudo, a Lifesize apoia todas as soluções que fazemos com nossa
equipe de serviço e suporte de classe mundial.

• Deslocamento lateral/inclinação ultrasilencioso com zoom 6x: Zoom óptico 3x,
zoom digital 2x

Seu laptop. Seu aplicativo de colaboração. Lifesize Icon Flex. É simples.

• Lente de cristal de 8 elementos, baixa
dispersão, cristal asférico moldado com
revestimento anti-reflexo e alta clareza
• Íris de lente proprietária reduz a difração óptica
• Qualidade de imagem nítida fornecida por foco
automático de cinco zonas
• Maior durabilidade e distribuição ótima de calor
através de corpo de alumínio usinado
LIFESIZE PHONE
• Fone de conferência com tela de toque
de desenho elegante com cobertura de
microfone de 360º e alto-falante poderoso
para captura máxima de voz e áudio cristalino
• Pode ser usado como fone independente de
áudio-conferência conectado ao seu IP-PBX
LIFESIZE REMOTE CONTROL
• Controla a câmera (deslocamento/inclinação/
zoom) e o áudio (mute/volume)

Especificações do
Produto

Lifesize® Icon Flex™

COMPONENTES DO SISTEMA

LIFESIZE PHONE COM ÁUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

RECURSOS GERAIS DE ÁUDIO

Lifesize Icon Flex com câmera PTZ integrada
Lifesize Phone ou Lifesize Digital MicPod

90 Hz a 22 kHz

Cancelamento de eco para conversas sem eco

Lifesize Remote Control

Amostragem de áudio de 32 kHz

Controle automático de ganho

Fonte de alimentação e cabo (2 m)

Alcance de captura até 4,57 m (15 pés)

Redução de ruído automática

Cabo USB A para USB B (5 m)
Cabo Ethernet (3 m)

Alimentado pelo Lifesize Icon Flex diretamente através do
cabo Lifesize Link

ENTRADA DE ÁUDIO (1)

Ficha de referência rápida

Fornecido com cabo Lifesize Link de 9 m

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod) via cabo USB
para o laptop

Cabo opcional de 4 m ou 15 m disponível

REQUISITOS DO SISTEMA

SAÍDA DE ÁUDIO (1)

Windows 7 ou superior

Alto-falante do Sistema

Mac OS X 10.8 ou superior

––Poderoso alto-falante de imã de terras raras

Porta USB 2.0

––Gabinete de alto-falante grande, suspenso acusticamente

PROJETADO PARA USO COM:

Microfones do Sistema

Microsoft Lync

––Quatro microfones de baixo ruído

Google Hangouts

––80 dB SNR antes da redução de ruído

Cisco Jabber

––Taxas de amostragem: 32 kHz

Skype

––O algorítimo de formação de feixe direciona os microfones
para a posição da pessoa que está falando para melhor
coleta da voz e redução do ruído da sala

Lifesize Cloud
Windows®

Full duplex para conversas naturais

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) via cabo USB para o laptop

RECURSOS DO USUÁRIO
Controle remoto de cabeça erguida
Interface touchscreen inteligente com Lifesize Phone Gerencia
deslocamento lateral e vertical da câmera, zoom, mute/unmute
de áudio, aumento/diminuição de volume
LEDs no fone ou micpod para indicação de ativo na chamada (azul)
e mute (vermelho)

SEGURANÇA
Fenda de Segurança Kensington

Mac®

Display Touchscreen
––Display multitoques capacitivo WQVGA

ALIMENTAÇÃO

Resolução de vídeo HD com câmera PTZ 6x

––4,3 polegadas (diagonal)

––Varredura progressiva

Voltagem CA 100–240V, 50–60 Hz, 2,31 A com fonte de
alimentação externa de 19 VCC

LIFESIZE DIGITAL MICPOD TOTALMENTE
INTEGRADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

––Proporção 16:9
––Lente de zoom grande-angular com campo de visão de 70
graus
––Movimento horizontal de 245 graus e vertical de 72 graus
––Zoom óptico sem perda de 3x

90 Hz a 22 kHz

––Power LED

Temperatura de armazenamento: – 20 °C (– 4°F) a 60 °C (140 °F)

Alcance de captura até 4,57 m (15 pés)

Fornecido com cabo Lifesize Link de 4 m
Cabo opcional de 9 m ou 15 m disponível

SAÍDA DE VÍDEO (1)
1 x USB B (1080p30/720p60) para laptop
O laptop pode ser conectado a display HD separadamente

Temperatura de operação: 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
Umidade de operação: 15% a 85%, sem condensação

Taxas de amostragem: 32 kHz
Alimentado pelo Lifesize Icon Flex diretamente através do
cabo Lifesize Link

––Zoom digital de 2x

DADOS AMBIENTAIS

Umidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

DIMENSÕES:
Largura: 216,5 mm (8,52”)
Profundidade: 119,4 mm (4,70”)

Microfones do Sistema

Altura: 125,4 mm (4,94”)

––Três microfones de baixo ruído

Peso: 1,04 kg (2,29 lbs)

––80 dB SNR antes da redução de ruído

OPÇÕES DE MONTAGEM
Orifícios de montagem: 2 x orifícios para parafuso M5 com 150
mm (6 pol) de distância
Parafusos de montagem: 2 x parafusos M5 (Profundidade máxima
de inserção: 3,8 mm)

NÚMERO REGULATÓRIO:
LFZ-033

OPERA EM:

PROJETADO PARA USO COM:

Desempenho dependente do aplicativo de colaboração que está sendo usado.

MATRIZ
Austin, Texas, EUA
+1 512 347 9300
Ligação gratuita nos EUA +1 877 543 3749
ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMEA
Munique, Alemanha
+49 89 20 70 76 0
Ligação gratuita na Europa +00 8000 999 09 799

ESCRITÓRIO REGIONAL
DA APAC
Cingapura
+65 6303 8370

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com
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