De smartphone voor uw vergaderruimte.
Lifesize® Phone™ HD

Dit is het moment om slimmer te werken. Met de
extreem simpele webservice voor audio-, web- en
videoconferenties, die verbonden is met onze
ongelofelijke vergaderkamersystemen, zorgt Lifesize
ervoor dat uw beste zakelijke beslissingen face to face
kunnen worden genomen, waar uw mensen zich ook
bevinden. En in de vergaderkamer is de Lifesize® Phone™
HD een essentieel onderdeel van de ervaring. Gebruikers
kunnen gemakkelijk content delen, oproepen plaatsen,
aan vergaderingen deelnemen, lay-outs wijzigen en
nog veel meer. Lifesize Phone HD is uw link met alle
voordelen van de Lifesize-cloudservice1 in een prachtig,
gebruikersvriendelijk geheel.

Groot display met gebruiksvriendelijke touchscreeninterface

Lifesize Phone HD in een oogopslag

Alles-in-een

Eenvoudig te gebruiken

De intuïtieve touchscreeninterface is zo eenvoudig dat
iedereen het kan gebruiken

Stelt u zich een apparaat in uw vergaderruimte voor dat voldoet
aan al uw vergadereisen en dat fungeert als uw gateway naar
de cloud. U hoeft het zich niet langer gewoon voor te stellen:
ervaar het zelf met Lifesize Phone HD. Lifesize Phone HD is uw
commandocentrum voor audio-, web- en videoconferenties
via Lifesize® Icon™-vergaderkamersystemen2 gekoppeld aan
de Lifesize-cloudservice. Dit apparaat met touchscreen maakt
conferenties in de vergaderruimte gemakkelijker door alle
essentiële conferentiefuncties binnen handbereik te plaatsen. Nu
kunt u Lifesize-video- en audiogesprekken en webconferenties
gemakkelijk beheren op een enkel, zeer intuïtief apparaat. En als u
alleen een presentatie wilt geven voor de andere aanwezigen in de
vergaderruimte, dan kan dat ook met de Lifesize Phone HD.

Aanpasbaar startscherm

Knoppen, achtergronden, lay-out en tijdzones kunnen
worden aangepast via de Lifesize-beheerconsole

Geoptimaliseerd voor
videocommunicatie

Snel reagerend touchscreen maakt beheer van zowel
video als audio mogelijk

Vereenvoudigde bediening

Contextafhankelijke interface houdt het scherm
overzichtelijk

Duidelijker en helderder
stemgeluid

Microfoonmatrix van 360 graden (en optionele
Lifesize® Digital MicPod™) voor grote vergaderruimtes

Beste frequentierespons

Lifesize Icons: 90 Hz tot 22 kHz zorgt voor natuurlijke
stemweergave

Verbeterd kabelbeheer

Gemakkelijker toegang en kabelopslag

Bekijk en open uw
agenda voor geplande
vergaderingen

Bekijk en open agenda in Microsoft® Office 365®,
G Suite of Microsoft® Exchange Server 2013 of 2016 op
Lifesize Phone HD met gekoppelde Lifesize Icon

De eenvoud van een touchscreen
Lifesize Phone HD is prachtig. De grote interface biedt snel
toegang tot de meestgebruikte functies. De gebruikersinterface is
geïnspireerd op de beste mobiele interfaces, testen met klanten
en feedback uit de markt (Lifesize heeft naar u geluisterd). Elke
pixel heeft een doel. Elementen hebben een logische plaats op
het scherm, terwijl voorspellende acties gebruikers helpen om
snel oproepen te plaatsen en vergaderingen te regelen. Met zijn
levendige, snel reagerende touchscreen maakt Lifesize Phone HD
videocommunicatie tot een boeiende ervaring.
Lifesize-abonnement apart verkrijgbaar. 2 Lifesize Phone HD biedt geen ondersteuning voor
Lifesize® Icon Flex™.

1

OPMERKING: De beschikbaarheid en prijs van functies kan verschillen per
abonnement, geselecteerde opties en gekoppelde apparaten.
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Gemakkelijk
verbinding maken
Met Lifesize Phone HD kunt u
Lifesize-video- en audiogesprekken en
webconferenties beheren, waardoor
u gemakkelijker dan ooit kunt
samenwerken met collega's en partners.
Lifesize Phone HD heeft een intuïtieve
touchscreeninterface die zo gemakkelijk
te bedienen is, dat iedereen er elke dag
gebruik van wil maken.

Productspecificaties
SYSTEEMLUIDSPREKER

GEEN INTERFERENTIE MOBIELE
APPARATUUR

• Driver voor luidsprekers met krachtige
zeldzame-aardemagneten
• Grote luidsprekerbehuizing met akoestische
suspensie
• Frequentierespons: 90 Hz tot 22 kHz (Icons) voor
diepe stemweergave en hoge verstaanbaarheid
zonder ruis.

• Fysieke afmetingen

• Vervorming bij -10 dBm0
< 3% 100-200 Hz
< 0,5% 250-20.000 Hz

• Diameter: 266 mm

STROOMVERBRUIK
• Niet in gesprek: 6,5 watt
• In gesprek: 7,6 watt

• Vier ruisarme microfoons in rechthoekige opstelling
(80 dB SNR vóór ruisvermindering)
• Algoritme voor straalvorming stuurt de microfoons
naar de locatie van de spreker om de stem beter op
te vangen en omgevingsruis te verminderen
• Stembereik tot 4,5 meter

OMGEVINGSDATA
• Omgevingstemperatuur (in werking): 0 °C tot 40 °C
• Luchtvochtigheid (in werking): 10% tot 85%,
niet-condenserend
• Omgevingstemperatuur (bij opslag): –20 °C tot 60 °C

GEAVANCEERDE AUDIOFUNCTIES

• Vochtigheid (bij opslag): 10% tot 90%, nietcondenserend

• Akoestische echovermindering

Uw vergaderruimtes zijn nu nog beter
geworden. Met de Lifesize-cloudservice
kunt u uw Lifesize Phone HD aanpassen
aan uw organisatie. Op uw startscherm
kunt u de knoppen weergeven die u het
meest gebruikt. U hebt overal ter wereld
kantoren? Geen probleem: Lifesize Phone
HD kan de tijdzones weergeven die voor u
het belangrijkst zijn. Knoppen en tijdzones
kunnen gemakkelijk worden aangepast via
de Lifesize-beheerconsole.

• Hoogte: 46,5 mm

• Gewicht: 1,5 kg

SYSTEEMMICROFOONS

Uw startscherm
aanpassen

SYSTEEMONTWERP

• Volume aanpasbaar tot 90 dB SPL met piek op
½ meter

• Beperking van spectrale piek voorkomt clipping
zonder vervorming

Snel toegang tot de meest gebruikte functies

• Ontworpen om hoorbare interferentie door
radiostralen te verminderen of voorkomen
wanneer er mobiele apparaten naast Lifesize
Phone HD worden geplaatst

• Onderdrukking van achtergrondruis microfoon

LIFESIZE PHONE HD-PAKKET

• VAD (Voice activity detection of stemdetectie)

• Tafelconsole

• Automatische sterkteregeling microfoon
(automatic gain control, AGC)

• Een Lifesize Link-kabel van 9 meter voor Lifesize
Icon-videosysteem

• Adaptieve jitter-buffers en verbergen van
pakketverlies

REGLEMENTAIR MODELNUMMER

• Professionele bemonsteringsfrequentie van 48 kHz

• Lifesize Phone HD = reglementair model LFZ-021

TOUCHSCREEN

VOOR MEER INFORMATIE

• Capacitief multi-touchscherm

• www.lifesize.com/support

• Formaat: 5 inch (diagonaal)

• De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

• Contrast: 500:1 (gemiddeld)
• Max. helderheid: 400 cd/m² (gemiddeld)

*Niet van toepassing met Lifesize® Icon 400™ of Lifesize®
Icon 450™

CONNECTIVITEIT
• VoIP-connectiviteit en videosysteemintegratie
in een enkel apparaat
• Lifesize Link-verbinding met Lifesize Icon voor
voeding en signalering
• 3 snelle, digitale Lifesize Link-connectoren
ondersteunen maximaal twee Lifesize Digital
MicPods*, naast de codec-verbinding

Lifesize® Icon 600™ met optionele configuratie met twee displays
voor scherm delen, Lifesize® Camera 10x™ plus Lifesize Digital
MicPods verbonden met Lifesize Phone HD voor grote ruimtes.

HOOFDVESTIGING
Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Gratis nummer in de VS +1 877 543 3749
REGIOKANTOOR EMEA-GEBIED
Londen
+44 207 5962 835

REGIOKANTOOR
APAC-GEBIED
Singapore
+65 6631 2831

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

© 2019 Lifesize, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Lifesize en het Lifesizelogo zijn handelsmerken van Lifesize, Inc. en kunnen geregistreerd zijn. Alle andere
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
DS_Lifesize_PhoneHD_A4_0119

