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Webcam portátil para notebooks

Com protetor de lente e luz de trabalho
Comunique-se em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer condição. Seu exclusivo 
suporte articulado dobrável encaixa-se no seu notebook e sua luz embutida permite que 
você trabalhe no escuro. Ao terminar, basta recolocar o protetor da lente, dobrá-la e pronto!

Perfeito para comunicação em viagens
• Suporte articulado dobrável, para um direcionamento preciso
• O protetor de lente deslizante protege sua câmera quando ela não está em uso
• A luz de trabalho integrada ilumina o seu teclado e o ambiente

Fotos e vídeo de alta qualidade
• Imagens uniformes com vídeo de 30 quadros por segundo
• Resolução Super VGA para imagens de alta qualidade
• Otimizador de fotos automático para imagens de excelente qualidade

Muito fácil de usar
• Gerenciador de instalação para uma instalação fácil
• Tire, arquive e gerencie fotos e V-mails com o VLounge
• Compatível com MSN, Skype e outros serviços de mensagens gratuitos
• Compatível com todos os softwares de imagens disponíveis
 



 Suporte articulado
Sua base forte e flexível é o complemento perfeito 
para esta webcam. Mova-a exatamente para onde 
você desejar! É possível curvá-la ou dobrá-la em 
qualquer forma - facilitando ainda mais seu 
transporte.

Protetor de lente deslizante
Uma luva no corpo da webcam desliza suavemente 
sobre a lente quando a webcam não está em uso, 
para maior proteção. O protetor também desliza 
para baixo, para mostrar e ativar a prática luz de 
teclado.

Luz de trabalho integrada
Luzes, câmera, ação! A luz prática embutida da 
webcam pode ser usada para iluminar o teclado do 
seu notebook, tornando mais agradável o trabalho 
em áreas com pouca luz. Ela também possibilita o 
bate-papo por vídeo em locais com pouca 
iluminação.

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.

Resolução Super VGA
A webcam captura fotos com qualidade VGA (Video 
Graphics Array) (640x480) e videoclipes sem 
tremores para enviá-los por email. A resolução VGA 
transforma esta webcam em uma câmera 
profissional. Adicione fotos de alta qualidade a 
documentos, páginas da Web e emails num piscar de 
olhos ou imprima imagens com qualidade de foto.

Otimizador de fotos automático
O Otimizador de fotos automático ajuda a obter o 
melhor da webcam ajustando automaticamente a 
câmera e as configurações de imagem de acordo 
com a luz do ambiente.

Gerenciador de instalação
Instale sua webcam em segundos com o prático 
Gerenciador de instalação. Basta seguir as fáceis 
instruções passo a passo e sua webcam ficará 
perfeitamente instalada no seu computador.

Noções básicas sobre o 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.

Compatível com MSN e Skype
A webcam e seu software foram desenvolvidos 
tendo em mente todos os sistemas de mensagens. 
Adicione vídeos ao Skype, MSN Messenger, Yahoo!, 
AOL Messenger e outros serviços de mensagens 
gratuitos. Ela também funciona com o Windows 
Messenger e o NetMeeting para videoconferências 
com várias pessoas e é projetada para ser compatível 
com tecnologias futuras.

Compatível com todos os softwares
A webcam funciona com todos os softwares de 
imagem profissionais e gratuitos disponíveis. Você 
pode abrir uma foto ou imagem estática do seu vídeo 
e abri-la com qualquer programa de imagem.
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Captura de vídeos e fotos
• Sensor: CMOS
• Resolução do sensor: VGA
• Lente: F2.8, D50°
• Equilíbrio de branco: 2800 – 7600 k
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução da foto: VGA
• Resolução de foto interpolada: SVGA
• Taxa de quadros máxima: 30 qps
• Iluminação mínima: < 10 lux
• Profundidade da cor: 24 bit

Mecânica
• Suporte para laptop
• Suporte para LCD: Não
• Suporte para CRT: Não
• Suporte para computador de mesa: Não
• Botão Quicklaunch: Não
• Botão de fotos: Não

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, 

Manual do usuário

Software
• VLounge: Noções básicas
• Adicionar vídeo a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos de sistema
• Processador: Pentium II 500 MHz ou superior
• Memória RAM: 128 MB de RAM
• Sistema operacional: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Placa de som
• Conexão com a Internet
• Espaço em disco rígido: 200 MB
• USB: Porta USB livre
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade
• PC Link: USB 1.1

Dados da embalagem
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
• Peso bruto: 0,283 kg
• Peso da embalagem: 0,241 kg
• Altura: 190 mm
• Comprimento: 150 mm
• Largura: 90 mm
• Quantidade: 1

Embalagem externa
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 2,6 kg
• Peso da embalagem: 2,348 kg
• Altura: 230 mm
• Comprimento: 325 mm
• Largura: 295 mm

Dimensões
• Profundidade do produto: 20 mm
• Peso do produto (g): 60
•

Especificações
Webcam
VGA CMOS 
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