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Faça chamadas de vídeo de 

Marte!
Divirta-se com os seus amigos onde quer que estejam. Surpreenda-os, "substituindo" a 
sua vida real por uma virtual. Surpreenda-os com a fantástica qualidade de imagem. 
Impressione-os com som nítido, sem ruído de fundo a perturbar.

Experiência soberba de conversação por vídeo
• 1,3 megapixeis para uma qualidade de imagem extraordinária
• Zoom digital 3x para grandes planos soberbos
• A óptica de vidro de precisão oferece uma qualidade de imagem mais nítida
• O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto

Voz nítida e natural
• Microfone digital integrado para som de qualidade

Funções de vídeo divertidas
• Altere a sua imagem de fundo
• Molduras e efeitos de vídeo emocionantes
• Adicione o seu logótipo para personalizar o seu webcast

Perfeitamente fácil de usar
• Compatível com todos os serviços de mensagens instantâneas
• Montagem estável em qualquer monitor de computador de secretária ou portátil
• O botão Instantâneos permite tirar excelentes fotografias instantaneamente



 1,3 megapixeis
Com 1,3 megapixeis pode utilizar a sua webcam 
como uma máquina fotográfica para tirar fotografias 
de alta qualidade, com qualidade suficiente para 
imprimir imagens grandes de alta qualidade.

Zoom digital 3x
Aumente e diminua o zoom para conseguir o 
enquadramento ideal de qualquer imagem. Tem 
controlo total do zoom através da interface no ecrã, 
ao mesmo tempo que vê a imagem, para que a possa 
ajustar na perfeição.

Óptica de vidro de precisão
Limpidez, precisão e nitidez. As ópticas de vidro de 
precisão garantem qualidade de imagem elevada para 
todas as aplicações - desde fotografias a mensagens 
de vídeo. As lentes tratadas são revestidas com uma 
película especial para prolongar a sua longevidade e 
as proteger contra o desgaste e a acumulação de pó.

Registo automático do rosto
O software da câmara com tecnologia de ponta 
detecta automaticamente o seu rosto e movimenta a 
lente, para o acompanhar à medida que se 
movimenta. Fica no centro da imagem, mesmo se se 
movimentar durante uma conferência de vídeo. Dá-
lhe a liberdade de se exprimir e conversar 
naturalmente.

Microfone digital integrado
O microfone digital integrado permite falar de forma 
natural e livre ou adicionar som a uma gravação de 
vídeo.

Altere a sua imagem de fundo
Substitua o seu fundo da vida real e leve os seus 
amigos a pensarem que está num lugar diferente! 
Pode movimentar-se como normalmente, enquanto 
o software preenche automaticamente o espaço que 
está por trás de si. Existe 15 estupendos fundos à 
escolha ou pode carregar e projectar o seu fundo 
favorito.

Molduras e efeitos de vídeo 
emocionantes
Continue a conversar e divirta-se introduzindo o 
inesperado. Surpreenda os seus amigos com uma das 
dez molduras temáticas à volta do seu rosto para se 
adequar à conversa. Divirta-os com efeitos de vídeo 
especiais que o farão aparecer como uma imagem 
em formato negativo, gravada ou mesmo distorcida.

Adicione um logótipo divertido ao seu 
webcast
Personalize o seu webcast ou blogue, adicionando o 
seu próprio logótipo. Este software especial 
permite-lhe introduzir uma pequena imagem em 
qualquer canto da transmissão de vídeo, da mesma 
forma que os logótipos dos canais de televisão 
aparecem no seu televisor.

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.

Montagem estável
Este suporte multifuncional facilita a instalação da 
Webcam em qualquer monitor, portátil, notebook 
ou superfície plana.
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Captura de vídeo e instantâneos
• Sensor: CMOS
• Resolução do sensor: VGA
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução dos instantâneos: VGA
• Res. interpolada dos instantâneos: 1,3 MP
• Taxa máx. de fotogramas: 30 fps
• Objectiva: F2.8, D50°
• Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
• Iluminação mín.: < 5 lux
• Profundidade de cor: 24 bit

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

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador

Software
• VLounge: Premium
• Adicionar vídeo a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processador: Pentium III a 800 MHz ou mais rápido

• memória RAM: 512 MB de 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 2.0

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

40 x 82 x 88 mm
• Peso do produto (g): 110

Dados da embalagem
• 12NC: 867000028289
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32419 3
• Quantidade: 1
• Comprimento: 186 mm
• Comprimento: 192 mm
• Largura: 92 g mm
• Peso bruto: 0,435 kg
• Tara: 0,325 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32420 9
• Quantidade: 6
• Comprimento: 220 mm
• Comprimento: 392 mm
• Largura: 292 mm
• Peso bruto: 3,5 kg
• Tara: 2,55 kg
•

Especificações
Webcam
VGA CMOS

http://www.philips.com

