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Desfrute cada momento
Partilhe o melhor que a vida tem com vídeo e som de alta qualidade. Máxima funcionalidade com vídeo 

de 1,3 megapixels reais, fotografias de 8 MP, zoom digital 5x e uma lente grande angular que capta mais 

pessoas no enquadramento. Máxima diversão com a funcionalidade de alteração da imagem de fundo.

Qualidade de imagem avançada
• Resolução de 1,3 megapixels reais para uma qualidade de imagem soberba
• Mais detalhes com fotografias com uma resolução de 8 megapixels (interp.)
• Experiência natural graças a vídeo de 60 fotogramas por segundo
• Zoom digital 5x para grandes planos soberbos
• Lente grande-angular para obter mais pessoas por fotograma de vídeo
• O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto

Voz nítida e natural
• Som de alta qualidade graças ao microfone direccional incorporado
• A redução do ruído aumenta a nitidez da voz

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



 1,3 megapixels reais
Não perca nada com 1,3 megapixels de 
resolução de vídeo. Imagens em movimento 
soberbas e de alta qualidade para um trabalho 
com Webcam que não exige muito da visão.

Resolução fotográfica de 8 megapixels
A sua Webcam dá-lhe mais detalhes com 
fotografias com uma resolução de 8 megapixels 
(interpolados). É suficiente para imprimir 
imagens tamanho poster de alta resolução.

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 incorporado
Experimente o som de alta qualidade, graças a 
um microfone direccional incorporado. Fale de 
modo natural e livre ou adicione som à 
gravação de um clipe de vídeo.

Redução de ruído
Esta soberba tecnologia de redução do ruído 
reduz o ruído de fundo e aumenta a nitidez da 
voz em ruídos silenciosos e barulhentos.

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.

Molduras e efeitos de vídeo 
emocionantes
Continue a conversar e divirta-se introduzindo 
o inesperado. Surpreenda os seus amigos com 
uma das dez molduras temáticas à volta do seu 
rosto para se adequar à conversa. Divirta-os 
com efeitos de vídeo especiais que o farão 
aparecer como uma imagem em formato 
negativo, gravada ou mesmo distorcida.

Adicione um logótipo divertido ao seu 
webcast
Personalize o seu webcast ou blogue, 
adicionando o seu próprio logótipo. Este 
software especial permite-lhe introduzir uma 
pequena imagem em qualquer canto da 
transmissão de vídeo, da mesma forma que os 
logótipos dos canais de televisão aparecem no 
seu televisor.
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Mecânica
• Sensor: CMOS de 1,3 MP
• Abertura máxima da lente: F:2,6
• Ângulo de visão da lente: 80 graus, grande angular
• Construção da lente: 4 elementos
• Equilíbrio dos brancos: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato dos dados: YUY2, MJPEG
• Profundidade da cor: 24 bit

Resolução
• Resolução de vídeo: 1,3 MP
• Resolução fotográfica: 1,3 MP
• Resolução de vídeo interpolado: 2,0 MP
• Resolução fotográfica interpolada: 8,0 MP
• Frequência máxima de imagens: 60 fps

Áudio
• Microfone: Microfone incorporado
• Redução de ruído

Funções adicionais
• Zoom digital: 5x
• Detecção de rosto
• Funções de vídeo divertidas: Altere a sua imagem, 

Moldura divertida, Logótipo divertido, Efeito 
divertido

• Botão Instantâneos
• LED de actividade On/Off

Software
• Software dedicado: CamSuite da Philips
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Adicionar vídeo a: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Processador: Pentium® III, 850 Mhz ou equivalente
• memória RAM: 256 MB RAM
• Espaço do 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
• Alimentação: Fornecida através de 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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

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

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 42355 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

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