
 

 

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1300NC
Vídeo HD e qualidade 

de som nítida
A SPC1300 eleva a qualidade de vídeo a um novo nível. 90 fotogramas por segundo, Pixel 
Plus 2, Movimento Digital Natural e dois microfones direccionais para criar uma webcam 
sem rival. Não encontrará comunicações de vídeo melhores.

O vídeo com a melhor qualidade disponível
• 6 megapixeis para qualidade de imagem excelente
• Vídeo de 90 fotogramas por segundo, para imagens sem cintilação
• Zoom digital 8x para grandes planos soberbos
• Pixel Plus 2 para melhores detalhes, profundidade e nitidez
• Lente grande-angular para obter mais pessoas por fotograma de vídeo
• O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto
• Digital Natural Motion para imagens suaves em movimento

Som límpido e voz sem eco
• Cancelamento de ruído e redução de eco para obter a melhor qualidade de som
• Dois microfones direccionais digitais com processamento de voz avançado

A Webcam para profissionais
• Detecção de movimentos para uma monitorização doméstica fiável
• Transmissão web com qualidade de transmissão televisiva



 Instantâneos de 6 megapixeis
A tecnologia permite tirar fotografias de 6 
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 90 fotogramas por segundo
A taxa de actualização de 90 fotogramas por 
segundo produz imagens extremamente estáveis, 
perfeitas para videoconferências e monitorização 
doméstica remota.

Pixel Plus 2
Com Pixel Plus 2, a sua webcam irá apresentar 
sempre imagens naturais e nítidas, com detalhes 
impressionantes. Tudo isto graças à potência do 
processador Pixel Plus 2 – tecnologia inovadora de 
processamento de imagens televisivas aplicada a 
vídeos de PC. Aumenta o número de linhas e de 
pixéis para lhe proporcionar as melhores imagens 
possíveis.

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.

Detecção de movimentos
Com a função especial de detecção de movimentos 
pode gravar tudo o que acontece em sua casa 
quando sair. Regule a câmara para o modo de 
detecção de movimentos quando sair de casa e a 
câmara apenas começa a gravar quando forem 
detectados movimentos.

Cancelamento de ruído e eco
Esta fantástica tecnologia de redução de ruído 
diminui o ruído ambiente e melhora a nitidez da voz 
em ambientes silenciosos e ruidosos. Também 
suprime ecos, para que a outra pessoa o consiga 
ouvir com mais nitidez.

Dois microfones direccionais
Agora pode ser ouvido em boas condições pela 
pessoa com quem está a falar. A combinação entre 
software de processamento de voz avançado e dois 
microfones omnidireccionais produz um som 
fantástico. O feixe de áudio mais amplo também lhe 
proporciona liberdade de movimentos e melhor som 
durante chamadas em conferência quando está 
acompanhado por mais do que uma pessoa.

Digital Natural Motion
A Philips inventou o Movimento Digital Natural para 
eliminar os efeitos de oscilação nas imagens em 
movimento. O Movimento Digital Natural calcula o 
movimento das imagens e corrige as oscilações em 
conteúdo difundido e gravado (tal como DVD). A 
reprodução suave dos movimentos e a nitidez 
excelente são o resultado final que elevam a 
experiência de visualização a um nível superior.
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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
• Res. interpolada dos instantâneos: 6,0 MP
• Taxa máx. de fotogramas: 90 fps
• Objectiva: F2,8, D80°
• Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
• Iluminação mín.: < 5 lux
• Profundidade de cor: 24 bit

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: 2,1
• 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: 867000028293
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
• Quantidade: 1
• Comprimento: 230 mm
• Comprimento: 186 mm
• Largura: 92 g mm
• Peso bruto: 0,435 kg
• Tara: 0,325 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
• Quantidade: 6
• Comprimento: 21,5 mm
• Comprimento: 48 mm
• Largura: 29 mm
• Peso bruto: 3,21 kg
• Tara: 2,55 kg
•

Especificações
Webcam
1,3 MP CMOS

http://www.philips.com

