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TEST AF RASMUS ELM RASMUSSEN

Videomøder er blevet en del 
af arbejdslivet for mange 
mennesker det seneste års 

tid. Denne mødeform kan have 
visse faldgruber. Dårligt lys, uhel-
dige kameravinkler, for megen 
baggrundsstøj, dårlig gengivelse i 
højttalere og ringe lyd i mikrofon. 
Listen er lang og stopper ikke her. 
I de fleste tilfælde handler det om 
udstyret. Det er de færreste bær-
bare pc'er, som har teknologien til 
at give dig videomøder i fornuftig 
kvalitet, hvis ikke de ydre forhold 
er helt optimale.

Med Studio P15 har Poly skabt 
en alt i en-løsning, der løfter dine 
videomøder til et helt andet ni-
veau, så du altid gør dig ideelt i 
det virtuelle møderum.

KUN DIN STEMME GÅR IGENNEM
P15 placeres på en tripod eller 
monteres på toppen af en skærm 
med den klemme, der følger med. 
Den er mest velegnet til en statio-
nær skærm. På en bærbar kan den 
blive lidt tung, men det kan faktisk 
godt gå an. På undersiden er der 
to USB-porte med pass-through, 
så den kan fungere som USB-hub.

P15 er skabt i en nydelig hvid 
nuance med stof på fronten. I sin 
udformning ligner den en lille 
soundbar. Højttalerne fylder da 
også en stor del af den. Der er 
anvendt gode lydkomponenter, så 
det, der siges på den anden side 
af skærmen, står med stor klarhed. 
En ideel musikhøjttaler er den dog 
ikke. Der er meget fokus på mel-
lemtonen. Men netop dét gør, at 

PERFEKTE  
RAMMER FOR  
DIT VIDEOMØDE 
Poly Studio P15 gør det til 
en leg at præsentere sig 
selv på den mest forde-
lagtige måde, når man 
foretager videomøder der-
hjemme eller på kontoret

stemmer står perfekt, og det er jo 
det afgørende her.

Din egen stemme får også gode 
vilkår. Retningsfokuserede mikro-
foner i samarbejde med Acoustic 
Fence-teknologi opfanger det, 
som sker lige foran kameraet, 
med stor klarhed, men lukker bag-
grundsstøj og lyd uden for kame-
raets synsfelt ude. 

Det er imponerende, hvor 
godt der skærmes af. Du kan selv 
bestemme, hvor bredt et felt mi-
krofonen skal fange – med Poly 
Lens-appen. Vælg "Narrow", så 
kan du holde videomøde med 
andre arbejdende lige ved siden 
af dig, uden man kan høre andet 
end din stemme på den anden 
side af skærmen. Også klik fra 
tastaturet og andre distraherende 
lyde blokeres, når du aktiverer 
NoiseBlockAI.

INDRAMMER DIG PERFEKT
Midt på P15 sidder en stor kame-
ralinse. Der er anvendt kameratek-
nologi af en kaliber, man sjældent 
ser i et webkamera. Et lysstærkt 
objektiv kombineret med 4K, 90 
graders vidvinkel og intelligent 
software med farve- og lyskom-
pensation samt autoframing 
sørger for, at billedet står lækkert, 
selv i modlys og mørke, og at der 
vinkles, så du altid vises optimalt, 
uden du skal gøre noget. 

Du kan vælge, hvor tæt der skal 
stilles ind, og hvor hurtigt kame-

raet skal følge dig. Det sker i Poly 
Lens-appen, hvorfra din arbejds-
giver også har mulighed for at ad-
ministrere videobaren. Integration 
i virksomhedens it-system sker 
således nemt.

Når du vil sikre dit privatliv, skal 
du blot dreje på linsen. Så slås en 
skyder for kameraet. 

                   BEDØMMELSE

Poly Studio P15
Pris: 3849 kr. eks. moms

Kamera: 4K, 16:9, 90°, autoframing, farve- og 
lyskompensation, 4x elektronisk zoom

Højttalere: 100 Hz-20 kHz

Mikrofon: trekomponent-beamforming med Acou-
stic Clarity, NoiseBlockAI, Acoustic Fence m.m. 

Tilslutninger: USB-C til pc, to USB-A-porte

Kvalitetsindtryk

Brugervenlighed

Funktioner

Ydelse

Pris

Samlet vurdering

TESTHOLDET MENER:
”Vil du fremstå professionelt, når du 
holder videomøder, er Poly Studio P15 
et fantastisk værktøj. Videobaren er 
nem at bruge og har stærk teknologi 
til lyd- og billedoptimering. Prisen er 
dog i et leje, hvor videomøder skal 
fylde meget i dit arbejde, før invester-
ingen giver mening.”

P15 ligner en lydbar, og fin 
lyd kan den da også frem-
bringe. Det er dog først 
og fremmest kamera- og 
mikrofonteknologien, der 
imponerer.

Bagpå er der USB-porte. 
Via disse kan man koble 

headsets og andet  
tilbehør til pc'en.


