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Mantenha contato
O certificado para Skype garante bate-papos com imagens de alta qualidade, resolução de 1,3 

megapixel, zoom digital de 3x e redução de ruído. Com a simplicidade do Plug and Play, ficou 

inacreditavelmente fácil permanecer em contato, e você ainda conta com um headset multimídia 

Philips.

Imagens naturais com resoluções superiores
• Resolução de 1.3 megapixel (interp.) para uma melhor qualidade de imagem
• Imagens uniformes com vídeo de 30 quadros por segundo
• Zoom digital 3x para closes incríveis
• O rastreio automático de rosto segue o seu rosto
• Corpo giratório para você apontar a câmera para onde quiser
• Certificado para Skype

Voz nítida e natural
• A redução de ruído melhora a qualidade das conversas
• Headset multimídia e microfone com haste para melhor qualidade de som

Fácil como contar até três
• Fácil de programar e usar
• Compatível com todos os serviços de mensagem instantânea
• Tire, arquive e gerencie fotos com o Software VLounge
• O botão de fotos permite tirar excelentes fotos



 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.

Zoom digital 3x
Aplique mais ou menos zoom para enquadrar 
qualquer imagem com precisão. Você controla 
o zoom pela tela, olhando, ao mesmo tempo, 
para a imagem para ajustá-la perfeitamente.

Rastreio automático de rosto
O avançado software da câmera detecta 
automaticamente o seu rosto e move a lente 
para acompanhar seus movimentos. Você fica 
enquadrado mesmo quando se movimenta em 
uma videoconferência. Isso lhe dá a liberdade 
de se expressar e conversar naturalmente.

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.

Certificado para Skype
Esta webcam é certificada para Skype; 
portanto, você pode desfrutar de sons e 
imagens de alta qualidade, chamadas gratuitas e 
mensagens instantâneas para qualquer lugar do 
mundo.

Redução de ruído
Essa excelente tecnologia de redução de ruído 
diminui interferências de fundo e melhora sua 
voz em ambientes quietos ou mesmo em 
barulhentos.

Headset multimídia incluído
Sua webcam inclui um headset multimídia da 
Philips. O microfone com haste garante uma 
qualidade de som ideal e uso confortável.

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

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.

Software VLounge
Software para capturar, gerenciar e arquivar 
fotos e videoclipes com muita praticidade. 
Com apenas alguns cliques no mouse, você 
poderá criar e enviar emails com vídeos. Os 
recursos desse software oferecem tudo de que 
você precisa para aproveitar ao máximo os 
benefícios da webcam Philips.

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:2.6
• Ângulo de visão da lente: 50 graus
• Estrutura da lente: Três elementos
• Equilíbrio de branco: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato de dados: YUY2, MJPEG
• 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 embutido
• Redução de ruído

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, 

Headset multimídia SHM2000

Recursos adicionais
• Zoom digital: 3x
• Rastreio de rosto
• Botão de fotos
• LED de atividade (liga/desliga)

Software
• VLounge: Premium
• 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, 850 Mhz ou equivalente
• Memória RAM: 256 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, USB 2.0
• Classe de vídeo USB: UVC
• Lig/Desl: Fornecida via cabo USB

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

3,7 x 5 x 1,7 cm
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

3,7 x 7.1 x 6,2 cm
• Peso (com suporte): 0,0905 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 42339 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19 x 19 x 9 cm
• Peso líquido: 0,181 kg
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso da embalagem: 0,309 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 42358 2
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem externa (L x L x A): 

40 x 28,8 x 22,3 cm
• Peso líquido: 1,086 kg
• Peso bruto: 3,676 kg
• Peso da embalagem: 2,59 kg
•
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