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Webcam para notebook

Compartilhar

SPC1030NC
Webcam share

Aproveite cada momento
Compartilhe os melhores momentos da vida com vídeo e som de alta qualidade. Máxima 

funcionalidade com um verdadeiro vídeo de 1.3 MP, fotos de 8 MP, zoom digital de 5x e lente grande 

angular, que enquadra um número maior de pessoas. Máximo de diversão com o recurso Altere o 

fundo.

Qualidade de imagem aprimorada
• Verdadeira resolução de 1.3 megapixel para uma qualidade de imagem excelente
• Mais detalhes em fotos com resolução de 8 megapixels (interp.)
• Experiência natural graças ao vídeo com 60 quadros por segundo
• Zoom digital 5x para closes incríveis
• A lente grande angular enquadra mais pessoas
• O rastreio automático de rosto segue o seu rosto

Voz nítida e natural
• Som de alta qualidade graças ao microfone direcional embutido
• A redução de ruído melhora a qualidade das conversas

Recursos de vídeo divertidos
• Altere o fundo
• Molduras e efeitos divertidos e empolgantes
• Adicione seu próprio símbolo divertido para personalizar sua transmissão pela Web



 Verdadeira resolução de 1.3 megapixel
Você não perderá nenhum momento com a 
verdadeira resolução de 1.3 megapixel. 
Imagens em movimento excelentes e com alta 
qualidade para imagens suaves para os olhos.

Resolução de foto de 8 megapixels
Sua webcam exibe mais detalhes em fotos com 
resolução de 8 megapixels (interpolada). Essa 
resolução é alta o suficiente para a impressão 
de fotos em pôster em alta resolução.

Vídeo com 60 quadros por segundo
Crie vídeos com aparência natural e em pleno 
movimento a 60 quadros por segundo. Ideal 
para um bate-papo com imagem entre amigos 
ou para um monitoramento residencial de alta 
qualidade.

Zoom digital 5x
Aplique mais ou menos zoom para enquadrar 
qualquer imagem com precisão. Você controla 
o zoom pela tela, olhando, ao mesmo tempo, 
para a imagem para ajustá-la perfeitamente.

Lente grande angular
A lente grande angular de alta qualidade 
oferece um campo de visão maior. Ela funciona 

da mesma maneira que uma lente grande 
angular fotográfica e consegue enquadrar mais 
pessoas sem perder a qualidade do vídeo.

Rastreio automático de rosto
O avançado software da câmera detecta 
automaticamente o seu rosto e move a lente 
para acompanhar seus movimentos. Você fica 
enquadrado mesmo quando se movimenta em 
uma videoconferência. Isso lhe dá a liberdade 
de se expressar e conversar naturalmente.

Microfone direcional embutido
Som de alta qualidade graças ao microfone 
direcional embutido. Fale de modo natural e 
gratuito ou adicione som a uma gravação de 
vídeo.

Redução de ruído
Essa excelente tecnologia de redução de ruído 
diminui interferências de fundo e melhora sua 
voz em ambientes quietos ou mesmo em 
barulhentos.

Altere o fundo
Substitua o fundo real e brinque com seus 
amigos fazendo-os acreditar que você está em 

outro lugar. Você pode se movimentar e bater 
papo normalmente, pois o software preenche 
o fundo automaticamente. Existem 15 opões 
espetaculares de fundos. Ou então, você pode 
fazer upload dos seus panos de fundo 
preferidos e projetá-los.

Molduras/efeitos divertidos e 
empolgantes
Deixe o bate-papo ainda mais divertido com 
um elemento surpresa. Surpreenda seus 
amigos com uma das dez molduras temáticas 
divertidas ao redor do seu rosto para 
combinar com o clima do bate-papo. Ou faça-
os rir com os efeitos especiais e divertidos 
aplicados à sua imagem, como negativo, relevo 
ou distorção.

Adicione símbolos divertidos à sua 
transmissão pela Web
Personalize suas transmissões pela Web ou 
seus blogs adicionando seus próprios símbolos 
divertidos. Este software especial permite 
inserir uma imagem pequena em qualquer 
canto do vídeo transmitido, exatamente como 
os logotipos de emissoras exibidos na 
televisão.
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Mecânica
• Sensor: CMOS 1.3 MP
• Abertura máxima da lente: F:2.6
• Ângulo de visão da lente: 80 graus, grande angular
• Estrutura da lente: Quatro elementos
• Equilíbrio de branco: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato de dados: YUY2, MJPEG
• Profundidade das cores: 24 bits

Resolução
• Resolução de vídeo: 1.3 MP
• Resolução de foto: 1.3 MP
• Resolução de vídeo interpolada: 2.0 MP
• Resolução de foto interpolada: 8.0 MP
• Taxa de quadros máxima: 60 qps

Áudio
• Microfone: Microfone embutido
• Redução de ruído

Recursos adicionais
• Zoom digital: 5x
• Rastreio de rosto
• Recursos de vídeo divertidos: Altere o fundo, 

Molduras divertidas, Símbolos divertidos, Efeitos 
divertidos

• Botão de fotos
• LED de atividade (liga/desliga)

Software
• Softwares exclusivos: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Upload de vídeos para: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Requisitos de sistema
• Sistema operacional: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows Vista
• Processador: Pentium® III, 850 Mhz ou equivalente
• Memória RAM: 256 MB de RAM
• Espaço em disco rígido: 200 MB
• USB: Porta USB livre
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 metro
• Interface: USB 1.1, USB 2.0
• Classe de vídeo USB: UVC
• Lig/Desl: Fornecida via cabo USB

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

4 x 5,6 x 1,2 cm
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Peso (com suporte): 0,105 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 39607 7
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19 x 19 x 10 cm
• Peso líquido: 0,105 kg
• Peso bruto: 0,41 kg
• Peso da embalagem: 0,305 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 42355 1
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem externa (L x L x A): 

59 x 39,8 x 12,7 cm
• Peso líquido: 0,63 kg
• Peso bruto: 3,22 kg
• Peso da embalagem: 2,59 kg
•
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