MeetingEye 400
Inteligência incrível para reuniões de imersão em salas pequenas

20
megapixels

Design
Enquadramento de
multifuncional
IA

Proteção de
segurança

Endpoint de videoconferência de terceira geração da Yealink
O MeetingEye 400 é uma barra de videoconferência multifuncional inteligente projetada para salas de reunião pequenas.
A câmera de 20 megapixels, o FOV de 133° e o suporte para chamadas de vídeo duplas Ultra HD 4K e compartilhamento de conteúdo desse endpoint proporcionam uma experiência de reunião de alta qualidade. A tecnologia de
IA adaptada (detecção facial, localização de fonte de som, rastreamento de voz etc.) e a tampa automática para a
lente ajudam a aumentar a eficiência do trabalho com conferências mais inteligentes e seguras.
Com o design multifuncional e a fácil implantação, o novo MeetingEye 400 torna cada conferência eficiente e agradável.
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Câmera avançada, imagem de alta qualidade
A câmera Ultra HD de 20 megapixels, com o auxílio do FOV máximo de 133° e do sensor Sony de tamanho grande de 1
polegada, proporciona imagens nítidas da reunião e compartilhamento de conteúdo fluido sem distorções. Sem a
necessidade de ajuste da câmera, qualquer participante e objeto será capturado e apresentado de maneira perfeita.
FOV de 133°
FOV de 100°
O zoom digital de 4x possibilita mais detalhes

Enquadramento inteligente de IA, impactante em conferências
Com a capacidade de tecnologias de IA avançadas, como detecção facial, localização de fonte de som, rastreamento de voz etc., a câmera se ajusta automaticamente às melhores soluções de enquadramento de acordo com
a quantidade e a localização dos participantes. Além disso, o close-up em tempo real do apresentador e as operações manuais permitem livremente que todos os participantes se concentrem na reunião. A integração da câmera
dupla oferece uma visualização mais rápida, imagens mais nítidas e um rastreamento mais potente.

* Detecção facial em tempo real mesmo com máscara

Ajuste e enquadre automaticamente todos os participantes quando novos
participantes entrarem.

Troca para close-up durante a fala.

Design multifuncional, fácil implantação
Com a câmera, os microfones, os alto-falantes, o codec de vídeo, o Wi-Fi e o Bluetooth integrados, o MeetingEye
400 reúne totalmente todas as funções de que uma conferência precisa e torna a configuração simples com apenas
três cabos. Com o suporte para compartilhamento de conteúdo sem fio por meio do WPP20/Airplay/Miracast, ele
concretiza a ideia de um endpoint de VC realmente multifuncional.

AirPlay

Miracast

Yealink WPP20
Pod de apresentação sem fio

Tampa automática para a lente, confiável na proteção da privacidade
Ao automaticamente abrir durante a videoconferência e fechar quando não há videoconferência, a tampa para a
lente de proteção da privacidade com estado visível elimina definitivamente a “ansiedade da câmera” no cotidiano.

Em reunião

Fora da reunião

Especificações do endpoint MeetingEye 400
Módulo

Recursos

MeetingEye 400
Lente de 20 megapixels CMOS de 1 polegada SONY

Lente e sensor de imagem

4x digital

Zoom
Recursos da câmera

Taxa de quadros máxima

60fps

Campo de visão

133°

Recursos de IA

Enquadramento e rastreamento automáticos de orador
Tampa eletrônica para a lente da câmera,
protege automaticamente as reuniões sem vídeo

Proteção de segurança de conferências

Recursos de vídeo

Qualidade da chamada de vídeo

até 4Kp30 ou 1080p60

Requisitos de largura de banda

4Kp30 de 2 Mbps em H.265
1080p30 de 512 Kbps em H.265
720p30 de 384 Kbps em H.265
30%

Recuperação de perda de pacote de vídeo
Gravação em HD local

√ (unidade flash USB, armazenamento local ou gravação no servidor)
Matrizes integradas de oito microfones MEMS

Microfone

20 pés/6 metros

Distância ideal de captação de voz
Dispositivo de áudio

Suporte para dois microfones de expansão sem fio①

Microfones de expansão
Tecnologia de isolamento acústico

√

Alto-falante
Controlador

Recursos de colaboração

Alto-falante integrado, saída de 5 W

Controlador remoto

Controlador remoto VCR20

Controlador touch

Suporte para controlador touch CTP18 ou CTP20①

Quadro branco

√

Anotação em conteúdo compartilhado

√

Interação multitela

√

Controle reverso

√②

Wi-Fi

Banda dupla 2,4 G/5 G

Bluetooth
Rede e segurança

Bluetooth 4.2

TCP/IP

IPv4 e IPv6

Protocolos de comunicação

H.323/SIP

Recursos transversais

ICE/TURN/STUN/NAT/H.460

Criptografia

SRTP/TLS/H.235/AES 256 bits

Tela
Entrada de vídeo para conteúdo

1x saída HDMI
Suporte para compartilhamento de conteúdo sem fio por WPP20/AirPlay/Miracast③
Suporte para compartilhamento de conteúdo com fio por VCH51①
×

Entrada de linha
Conexões físicas

Saída de linha

×

Interface USB

2× USB 2.0

Interface de rede

1× Ethernet de 10/100/1.000 Mbps

Adaptador de energia
Kit de instalação na parede
Codec de vídeo

H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+

Codec de áudio

ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729

Resolução de vídeo

4K, 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF

CC de 48 V/0,7 A
√

① Os componentes estão baseados no pacote selecionado
② O controle reverso deve ser usado com o WPP20
③ O Miracast deve ser usado com o WF50

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD | sales@yealink.com | www.yealink.com

2020-07-MeetingEye 400-PT-V1.0

