
 

 

Philips
Webcam para portátil

Easy

SPC230NC
Webcam easy

Plug & Play
A Webcam easy SPC230 é realmente muito fácil. Basta fazer plug & play para poder desfrutar de 
conversações por vídeo através do Skype, Windows Live Messenger ou outros serviços de 
mensagens instantâneas. Facilita a visão com resolução de alta qualidade e melhoria da luz fraca.

Fotografia e vídeo de alta qualidade
• Resolução de 1,3 megapixels para uma qualidade de imagem extraordinária
• Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo
• Melhoria da imagem em condições de pouca luz para imagens de melhor qualidade com 

iluminação reduzida.
• Corpo giratório para focar a câmara onde quiser

Fácil como contar até 3
• Configuração e utilização fáceis
• O microfone externo individual oferece-lhe toda a liberdade de gravação
• Compatível com todos os serviços de mensagens instantâneas
• O botão Instantâneos permite tirar excelentes fotografias instantaneamente
• Montagem segura em qualquer monitor, computador portátil ou secretária



 1,3 megapixels (interpolados)
A sua Webcam proporciona uma resolução de 1,3 
megapixels (interpolados) para vídeo e fotografia. 
Assim, pode tirar fotos de alta qualidade que 
mantêm o bom aspecto mesmo quando são 
impressas como imagens de tamanho grande.

Vídeo de 30 fotogramas por segundo
Descontraia e desfrute de uma visualização superior 
com vídeo a 30 fotogramas por segundo. Obtém 
assim imagens de vídeo mais suaves e uma 
experência de conversas em vídeo superior.

Melhoria da imagem em condições de 
pouca luz
A melhoria da imagem em condições de pouca luz 
melhora a imagem em condições de pouca luz.

Corpo giratório
Desfrute da liberdade das comunicações com 
Webcam com um inteligente corpo giratório que lhe 
permite focar a câmara onde quiser. Basta rodar a 
câmara 360° em qualquer direcção para filmar 
qualquer parte do espaço onde se encontra sem ter 
que deslocar a Webcam.

Configuração e utilização fáceis
Configurar e utilizar a Webcam é tão fácil como 
contar 1-2-3. 1. Instale o software 2. Ligue a câmara 
3. Estabeleça chamadas de vídeo instantaneamente

Microfone externo individual
Com um microfone externo individual, tem a 
liberdade para colocá-lo onde melhor captar a sua 
voz e pode adicionar som de alta qualidade às suas 
conversas de vídeo.

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

Botão Instantâneos
Basta premir este botão e a sua Web cam tira uma 
fotografia automaticamente. É uma forma divertida 
de adicionar fotografias a mensagens de e-mail, 
páginas da Internet ou documentos.

Montagem segura
O suporte multifuncional facilita-lhe a montagem 
segura da Webcam em cima de qualquer monitor, 
computador portátil ou secretária. Este design é 
especialmente seguro; não se move nem cai quando 
está a meio de uma conversação.
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Mecânica
• Sensor: VGA CMOS
• Abertura máxima da lente: F:2,8
• Ângulo de visão da lente: 50 graus
• Construção da lente: 1 elemento
• Equilíbrio dos brancos: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato dos dados: RGB
• Profundidade da cor: 24 bit

Resolução
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução fotográfica: VGA
• Resolução de vídeo interpolado: 1,3 MP
• Resolução fotográfica interpolada: 1,3 MP
• Frequência máxima de imagens: 30 fps

Áudio
• Microfone: Microfone externo

Acessórios
• Acessórios incluídos: Microfone externo

Funções adicionais
• Botão Instantâneos
• LED de actividade On/Off

Software
• 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 a 500 MHz
• memória RAM: 128 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
• Potência: Fornecida através de 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
• Tara: 0,275 kg
• EAN: 87 12581 39589 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40 x 30,1 x 22 cm
• Peso líquido: 0,492 kg
• Peso bruto: 2,8 kg
• Tara: 2,308 kg
• EAN: 87 12581 39590 2
• Número de embalagens para o consumidor: 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 portátil
Easy
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