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Comece a conversar com o 

Skype
A webcam perfeita para o Skype! É fácil de usar, capta excelentes imagens e dispõe de 
auscultadores para conversação sem eco. Também pode trocar emails, gerir e arquivar fotografias 
e clipes de vídeo com apenas alguns cliques. A conversação por vídeo nunca foi tão fácil.

Conversação por vídeo de um para um no Skype
• Auscultadores multimédia e braço do microfone para a melhor qualidade de som
• 30 fotogramas por segundo em resoluções Skype
• Resolução VGA (640x480) para imagens nítidas
• Optimizador Automático de Imagem para uma qualidade de imagem soberba
• Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens naturais

Perfeitamente fácil de usar
• Montagem estável em qualquer monitor de computador de secretária ou portátil
• Gestor de instalação para uma configuração fácil
• Totalmente compatível com o Skype e outros serviços de mensagens
• Compatível com todo o software de imagens disponível
• O botão Instantâneos permite tirar excelentes fotografias instantaneamente
• Crie, arquive e administre imagens e V-mails com o VLounge
• Botão QuickLaunch VLounge para um funcionamento instantâneo



 Auscultadores multimédia incluídos
Incluído com a sua Web cam está um auscultador 
Philips. O microfone garante uma óptima qualidade 
de som e utilização confortável.

Skype de 30 fotogramas por segundo
A uma taxa de actualização de 30 fotogramas por 
segundo, vai desfrutar de chamadas de vídeo com 
movimento e aspecto naturais, sem saltos na 
imagem. É a mesma taxa de actualização utilizada 
pelo Skype e torna as conversas com vídeo numa 
experiência muito mais agradável.

Resolução VGA
VGA (640 x 480) significa que são utilizadas cerca de 
300.000 pixels para a criação da imagem total. Esta 
resolução VGA garante imagens nítidas para 
utilização em documentos, páginas da Internet e 
mensagens de e-mail.

Optimizador Automático de Imagem
O Optimizador de Imagem Automático ajuda-o a 
tirar o máximo partido da sua webcam ajustando 
automaticamente as definições da câmara e da 
imagem tendo em conta a luz disponível.

Lente rotativa
Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens 
naturais. Obtém rapida e facilmente o ângulo certo 
da câmara, sem ter de colocar objectos debaixo dela, 
para alterar a inclinação.

Montagem estável
Este suporte multifuncional facilita a instalação da 
Webcam em qualquer monitor, portátil, notebook 
ou superfície plana.

Gestor de instalação
Instale a sua webcam em segundos com o prático 
Gestor de Instalação. Basta seguir as fáceis 
instruções passo a passo e terá a webcam 
configurada para se ajustar na perfeição ao seu 
computador.

Compatível com Skype
A webcam e o seu software foram concebidos tendo 
em mente o Skype e outros sistemas de mensagens. 
Adicione vídeo ao Skype, MSN Messenger, Yahoo!, 
AOL Messenger e a outros serviços de mensagens 
gratuitos. Também funciona com o Windows 
Messenger e o NetMeeting para vídeo-conferências 
com várias pessoas e está pensado para o futuro.

Compatível com todo o software
A webcam funciona com todo o software de imagens 
disponível, seja gratuito ou profissional. Tire um 
instantâneo ou uma fotografia do seu vídeo e abra-a 
com qualquer programa de imagem.

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.

Essencial do software VLounge
Este software permite captar, gerir e arquivar 
fotografias e clipes de vídeo de uma forma muito 
prática. Com alguns cliques no rato, pode criar e 
enviar mensagens de vídeo. Este conjunto de 
software inclui tudo o que precisa para aproveitar ao 
máximo a sua webcam Philips.

Botão QuickLaunch VLounge
Para iniciar o VLounge, basta carregar no botão 
QuickLaunch
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Captura de vídeo e instantâneos
• Sensor: CMOS
• Resolução do sensor: QVGA
• Resolução de vídeo: QVGA
• Resolução dos instantâneos: QVGA
• Res. interpolada dos instantâneos: VGA
• Taxa máx. de fotogramas: 30 fps
• Objectiva: f: 6 mm, F2.8, D42°
• Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
• Iluminação mín.: < 10 lux
• Profundidade de cor: 24 bit

Mecânica
• Grampo para portátil
• Grampo para LCD
• Suporte CRT
• Suporte para secretária
• Microfone digital incorporado: Não
• Botão Quicklaunch
• Botão Instantâneos

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Guia de instalação rápida, 

Manual do Utilizador, Auscultadores multimédia

Software
• Adicionar vídeo a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processador: Pentium II a 500 MHz ou mais rápido

• memória RAM: 128 MB 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: 1,5 m
• ligação ao PC: USB 1.1

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

74 x 142 x 74 mm
• Peso do produto (g): 120

Dados da embalagem
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Peso bruto: 0,436 kg
• Altura: 190 g mm
• Comprimento: 190 g mm
• Largura: 90 mm
• Quantidade: 1
• Tara: 0,316 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 3,156 kg
• Tara: 2,436 kg
• Comprimento: 387 mm
• Largura: 285 mm
• Altura: 208 mm
•

Especificações
Webcam
CIF CMOS
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