
 

 

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Ligação de vídeo excepcional 

e realista
A SPC1000NC é um meio de comunicação de qualidade para se ligar aos seus amigos e 
família. O vídeo de alta resolução e o som nítido e natural irá certamente impressioná-
los. Será quase como se estivesse a falar pessoalmente com eles.

Qualidade de vídeo extraordinária
• 5 megapixeis para qualidade de imagem excelente
• Experiência natural graças a vídeo de 60 fotogramas por segundo
• Zoom digital 5x para grandes planos soberbos
• A óptica de vidro de precisão oferece uma qualidade de imagem mais nítida
• Lente grande-angular para obter mais pessoas por fotograma de vídeo
• O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto

Voz nítida e natural
• Microfone direccional digital incorporado para som nítido

Funções de vídeo divertidas
• Adicione o seu logótipo para personalizar o seu webcast
• Altere a sua imagem de fundo
• Molduras e efeitos de vídeo emocionantes



 Instantâneos com 5 megapixeis
A tecnologia permite tirar fotografias de 5 
megapixeis e a qualidade é suficientemente elevada 
para imprimir imagens do tamanho de posters em 
alta resolução. Com o software de melhoramento 
especial, obtém mesmo 2 megapixeis para 
transmissão de vídeo interpolada.

Vídeo de 60 fotogramas por segundo
Crie vídeos naturais, com movimento total, a 60 
fotogramas por segundo. É ideal para fazer chamadas 
de vídeo com os amigos ou monitorização doméstica 
de alta qualidade.

Zoom digital 5x
Aumente e diminua o zoom para conseguir o 
enquadramento ideal de qualquer imagem. Tem 
controlo total do zoom através da interface no ecrã, 
ao mesmo tempo que vê a imagem, para que a possa 
ajustar na perfeição.

Lente grande angular
A lente grande angular de vidro de alta qualidade 
proporciona-lhe um maior campo de visão. A lente 
grande angular funciona como as lentes grandes 
angulares fotográficas e permite que fiquem mais 
pessoas no vídeo sem perda de qualidade.

Registo automático do rosto
O software da câmara com tecnologia de ponta 
detecta automaticamente o seu rosto e movimenta a 
lente, para o acompanhar à medida que se 
movimenta. Fica no centro da imagem, mesmo se se 
movimentar durante uma conferência de vídeo. Dá-
lhe a liberdade de se exprimir e conversar 
naturalmente.

Microfone direccional
O microfone direccional centra-se na sua voz, para 
que possa falar naturalmente e para que não tenha de 
se aproximar do microfone para ser ouvido. Corta 
automaticamente o ruído ambiente e proporciona 
um som mais natural.

Altere a sua imagem de fundo
Substitua o seu fundo da vida real e leve os seus 
amigos a pensarem que está num lugar diferente! 
Pode movimentar-se como normalmente, enquanto 
o software preenche automaticamente o espaço que 
está por trás de si. Existe 15 estupendos fundos à 
escolha ou pode carregar e projectar o seu fundo 
favorito.
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Captura de vídeo e instantâneos
• Sensor: CMOS
• Resolução do sensor: 1,3 MP
• Resolução de vídeo: 1,3 MP
• Resolução dos instantâneos: 1,3 MP
• Taxa máx. de fotogramas: 60 fps
• Objectiva: F2,8, D80°
• Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
• Iluminação mín.: < 5 lux
• Profundidade de cor: 24 bit
• Res. interpolada dos instantâneos: 5,0 MP

Mecânica
• Grampo para portátil
• Grampo para LCD
• Suporte CRT
• Suporte para secretária
• Microfone digital incorporado
• Botão Quicklaunch
• Botão Instantâneos

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador

Software
• VLounge: Premium
• Adicionar vídeo a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processador: Pentium III a 800 MHz ou mais rápido

• memória RAM: 512 MB de RAM
• Placa de som
• USB: Porta USB livre
• Ligação à Internet
• Espaço do disco rígido: 200 MB
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• ligação ao PC: USB 2.0

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

40 x 82 x 88 mm
• Peso do produto (g): 110

Dados da embalagem
• 12NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Quantidade: 1
• Comprimento: 186 mm
• Comprimento: 190 g mm
• Largura: 92 g mm
• Peso bruto: 0,435 kg
• Tara: 0,325 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Quantidade: 6
• Comprimento: 392 mm
• Largura: 292 mm
• Comprimento: 220 mm
• Peso bruto: 3,5 kg
• Tara: 2,55 kg
•

Especificações
Webcam
1,3 MP CMOS
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