
 

 

Philips
Webcam para notebook

Easy

SPC230NC
Webcam easy

Plug and Play
A Webcam easy SPC230 é realmente fácil de usar. Basta conectá-la via Plug and Play para começar a 

curtir gratuitamente bate-papos com imagens usando o Skype, o Windows Live Messenger ou outros 

serviços de mensagens instantâneas. A resolução de alta qualidade e o aprimoramento de luz fraca 

proporcionam suavidade para os olhos.

Fotos e vídeo de alta qualidade
• Resolução de 1.3 megapixel (interp.) para uma melhor qualidade de imagem
• Imagens uniformes com vídeo de 30 quadros por segundo
• O modo de aprimoramento de luz fraca melhora imagens em condições de pouca luminosidade
• Corpo giratório para você apontar a câmera para onde quiser

Fácil como contar até três
• Fácil de programar e usar
• O microfone externo separado fornece liberdade de gravação
• Compatível com todos os serviços de mensagem instantânea
• O botão de fotos permite tirar excelentes fotos
• Montagem segura em qualquer monitor, laptop ou mesa



 1.3 megapixel (interpolado)
A webcam oferece resolução de vídeo e foto de 1.3 
megapixel (interpolado); portanto, você pode usá-la 
para tirar fotos de alta qualidade que permanecerão 
ótimas mesmo se forem impressas em tamanho 
maior.

Vídeo com 30 quadros por segundo
Sente-se e curta uma exibição superior com vídeo de 
30 quadros por segundo. Você terá imagens de vídeo 
mais uniformes e uma experiência geral de bate-papo 
em vídeo melhor.

Aprimoramento de luz fraca
O aprimoramento de luz fraca melhora a visibilidade 
da imagem em condições de pouca luminosidade.

Corpo giratório
Aproveite a liberdade da webcam com corpo 
giratório inteligente que permite apontar a câmera 
para onde você quiser. Basta girar a câmera 360° em 
qualquer direção para filmar qualquer parte do 
cômodo sem precisar mover a webcam.

Fácil de programar e usar
Configurar e usar a câmera é tão fácil quanto contar 
de um a três. 1. Instale o software 2. Conecte a 
câmera 3. Comece imediatamente uma 
videochamada

Microfone externo separado
Com um microfone externo separado, você tem 
liberdade de posicioná-lo onde for possível captar 
melhor sua voz, adicionando alta qualidade de áudio 
aos seus bate-papos em vídeo.

Compatível com todos os serviços
A webcam e seu software foram desenvolvidos 
tendo em mente todos os serviços de mensagens 
instantâneas. Adicione vídeo ao Skype, Windows 
Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger e outros serviços gratuitos.

Botão de fotos
Se você pressionar apenas um botão, sua webcam 
tira uma foto automaticamente. É uma maneira 
divertida de compartilhar fotos adicionando-as a 
emails, páginas da web ou documentos.

Montagem segura
O suporte multifuncional facilita a montagem segura 
da webcam na parte superior de qualquer monitor, 
laptop ou mesa. O design é especialmente seguro e 
a webcam não se moverá nem cairá durante uma 
conversa.
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Mecânica
• Sensor: VGA CMOS
• Abertura máxima da lente: F:2.8
• Ângulo de visão da lente: 50 graus
• Estrutura da lente: Um elemento
• Equilíbrio de branco: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato de dados: RGB
• Profundidade das cores: 24 bits

Resolução
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução de foto: VGA
• Resolução de vídeo interpolada: 1.3 MP
• Resolução de foto interpolada: 1.3 MP
• Taxa de quadros máxima: 30 qps

Áudio
• Microfone: Microfone externo

Acessórios
• Acessórios inclusos: Microfone externo

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

Software
• 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 500 MHz
• Memória RAM: 128 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
• Lig/Desl: Fornecida via cabo USB

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,2 x 18,7 x 9,4 cm
• Peso líquido: 0,082 kg
• Peso bruto: 0,357 kg
• Peso da embalagem: 0,275 kg
• EAN: 87 12581 39589 6
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 40 x 30,1 x 22 cm
• Peso líquido: 0,492 kg
• Peso bruto: 2,8 kg
• Peso da embalagem: 2,308 kg
• EAN: 87 12581 39590 2
• Número de embalagens para o cliente: 6

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

35 x 125 x 75 mm
• Peso do produto (g): 82 g
•

Especificações
Webcam para notebook
Easy
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