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EagleEye Cube
HD-camera met intelligente groepskadering en 
legendarische audio transformeren passieve 
vergaderingen tot inspirerende ervaringen. 

Meer dan de helft van de informatie die we overbrengen is gebaseerd op 
lichaamstaal, zoals oogcontact, houding en gezichtsuitdrukkingen. Door alle 
deelnemers aan de vergadering duidelijk te kunnen zien en horen, wordt 
betekenis duidelijker en wordt samenwerking productiever omdat mensen 
oplettender en meer betrokken zijn.

KRACHTIGE VIDEO-ERVARINGEN VOOR KLEINE GROEPEN
Bedrijven hebben behoefte aan betere ervaringen voor alle deelnemers aan 
vergaderingen op afstand. Het probleem met de meeste videotechnologie in 
kleinere ruimten is een smal gezichtsveld dat mensen aan de randen van het 
beeld laat wegvallen. In andere ruimten bevindt iedereen zich in het beeld, 
maar dan op een kilometer afstand omdat de camera niet tegelijkertijd kan 
zoomen en bijsnijden om iedereen scherp in beeld te houden. 

De EagleEye Cube-camera lost dit probleem op met een breed gezichtsveld 
en, belangrijker nog, intelligente groepskadering. Iedereen zit in het kader 
en is duidelijk zichtbaar, met HD-resolutie en 5x zoom, waarbij een 4K-sensor 
wordt gebruikt om uitstekende kwaliteit te leveren bij close-ups. Deelnemers 
aan de vergadering werken hands-free en er zijn geen duizelingwekkende 
bewegingen meer tijdens handmatige bediening. Doordat gebrek aan 
afleidende elementen kan ononderbroken product worden samengewerkt. 

LEGENDARISCHE AUDIOPRESTATIES
Polycom staat bekend om het verbeteren van de communicatie in zakelijke 
omgevingen. Of u nu de twee ingebouwde microfoons met kristalheldere 
ontvangst gebruikt of de audio integreert met de RealPresence Group-serie of 
met Polycom Trio, er gaat geen woord meer verloren. De combinatie van video 
en spraak biedt een geheel nieuw perspectief voor vergaderingen met kleine 
groepen dat samenwerking stimuleert.

FLEXIBELE INSTALLATIE EN GECENTRALISEERD BEHEER
De EagleEye Cube biedt meerwaarde voor de IT-professionals die 
verantwoordelijk zijn voor de installatie en het beheer. Plaats de camera 
gewoon op het scherm in de ruimte of bevestig hem aan de muur. Beheer is 
eenvoudig via de RealPresence Group-serie of het Polycom Trio-apparaat 
waarmee de camera is verbonden, of via cloudbeheer (PDMS-E) of de video-
infrastructuur (RealPresence Resource Manager).

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN
• Kom dichterbij en werk samen 

met handsfree, intelligente 
groepskadering, 4K-sensor en 5x 
digitale zoom 

• Twee ingebouwde microfoons met 
een kristalheldere ontvangst voor 
rijkere discussies

• Consistente prestaties voor kleine 
groepen door integratie met 
RealPresence Group-serie en 
Polycom Trio

• Flexibele installatie - plaats het 
apparaat op het scherm of bevestig 
het aan de muur - geen kabels meer 
installeren of wegwerken
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PRODUCTSPECIFICATIES
EagleEye Cube-functies
• Geïntegreerde privacyafscherming
• 4K-sensor
• 1080p 60
• Mechanisch verstelbare kantelhoek
• Anti-flickercompensatie
• Meerkleurige LED

CAMERA
• 1/2,5" CMOS
• f/2.0-diafragma
• 4K-sensor
• Min. verlichting 50 lux
• Horizontaal gezichtsveld - HFOV/120° 

DFOV 
• Verticaal gezichtsveld - 66°
• Automatische belichting en witbalans
• Brandpuntsafstand lens - f=3mm
• Focus - Vast
• 5x elektronische zoom (2,0x zonder 

verlies)
• Verticale kanteling - instelbaar via steun

AUDIO
• 2 ingebouwde microfoons

INVOER / UITVOER
• HDCI, 60 pins (incl: voeding, Comm, IR, 

HDMI, audio) 

COMPATIBELE PRODUCTEN
• Polycom Trio™ 8500* met VisualPro 6.2.1 

of hoger
• Polycom Trio™ 8800* met VisualPro 6.2.1 

of hoger
• RealPresence Group-serie met 6.2.1  

of hoger

CARMERAFIRMWARE-UPDATES
De EagleEye Cube-camera ontvangt 
firmware-updates via software-updates 
voor het gekoppelde Polycom Trio- of 
RealPresence Group-systeem. 

MODI VOOR AUTOMATISCH 
GROEPSKADERING
• Strak, normaal en breed

AFMETINGEN (B X H X D)
• 79,75 x 81,08 x 80,5 mm

ENERGIEVERBRUIK
• 420 mA bij 12V DC

GOEDKEURINGEN 
FCC pt. 15
ETSI EN 550332
ETSI EN 55024
ETSI EN61000-4-2
ETI EN61000-4-3
EN60950 / EN 62368
Korea KCC
Rusland EAC

VEILIGHEID
• NRTL-veiligheid
• CB-veiligheid

TEMPERATUURBEREIK
• In bedrijf: 0 °C tot 55 °C
• Buiten bedrijf: -40 °C tot 70 °C

VOCHTIGHEIDSBEREIK 
• In bedrijf: 15% tot 80%
• Buiten bedrijf: 5% tot 95%   

(niet-condenserend)

HOOGTEBEREIK
• In bedrijf: 50 tot 10.000 voet
• Buiten bedrijf: -50 tot 35.000 voet

GEPRODUCEERD IN
China

GARANTIE
Eén (1) jaar

ARTIKELNUMMERS 
• EagleEye Cube: 2215-61960-001

Montageopties – wandmontageset meegeleverd
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MEER INFORMATIE 
Ga naar polycom.com/eagleeye voor meer informatie over de EagleEye Cube en andere EagleEye-producten

OVER POLYCOM
Polycom helpt organisaties de kracht van samenwerking te beheersen. Al meer dan 415.000 bedrijven en instellingen over de hele  
wereld overbruggen enorme afstanden met oplossingen voor communicatie per video, spraak en content van Polycom. Polycom en  
diens partnernetwerk bieden flexibele samenwerkingsoplossingen voor elke omgeving die de beste gebruikerservaring en  
ongeëvenaarde investeringsbescherming bieden.
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