
 

 

Philips
Webcam para portátil

SPC640NC
Vemo-nos por aí!

Sou uma webcam que lhe proporciona vídeos e fotografias nítidos em 1,3 megapixéis 
melhorados. O meu design rebatível facilita o meu transporte. Pode até carregar os seus 
vídeos para o YouTube sem quaisquer problemas.

Leve-me para todo o lado
• Cómodo design rebatível
• Carregamento instantâneo de vídeos para o YouTube
• Cómoda gestão de cabos
• Material macio para protecção das objectivas
• O meu grampo universal é fácil de instalar no seu portátil

Levantar a fasquia nas chamadas de vídeo pessoais
• 1,3 Megapixéis melhorados para vídeos e fotografias
• Zoom digital 3x para grandes planos
• Detecção de rosto mantém-no no centro do ecrã

Som nítido de todo o lado
• A redução do ruído aumenta a nitidez da voz



 Cómodo design rebatível

O design rebatível permite-lhe transportar 
facilmente a sua webcam para todo o lado, em 
qualquer altura.

1,3 Megapixéis melhorados
A sua webcam proporciona uma resolução de 1,3 
megapixéis (melhoramento por software) 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.

Carregamento instantâneo de vídeos
Mantenha-se próximo dos seus amigos e família 
partilhando os seus vídeos mais recentes através do 
YouTube. Crie um vídeo pessoal com a sua webcam 
e utilize uma única aplicação para o carregar para o 
YouTube em 3 passos simples. Clique duas vezes 
para seleccionar o vídeo, introduza o seu nome de 
utilizador e palavra-passe do YouTube e, em seguida, 
o assunto e descrição do vídeo (se existentes) e 
clique em "Carregar".

Zoom digital 3x para grandes planos
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.

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

Redução de ruído
Esta soberba tecnologia de redução do ruído reduz 
o ruído de fundo e aumenta a nitidez da voz em 
ruídos silenciosos e barulhentos.

O meu grampo universal é fácil de 
instalar
O grampo universal facilita a montagem segura da 
webcam na parte superior de qualquer portátil ou 
ecrã LCD. Este design é especialmente seguro e a 
webcam não se irá mover ou cair enquanto está a 
meio de uma conversação.
SPC640NC/00

Destaques
• Processador: 1,6 GHz ou equivalente • Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Mecânica
• Sensor: VGA CMOS
• Ângulo de visão da lente: 50 graus
• Abertura máxima da lente: F:2,6
• Construção da lente: 3 elementos
• Equilíbrio dos brancos: 2600 - 7600 k
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato dos dados: YUY2, MJPEG
• 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 incorporado
• Redução de ruído

Funções adicionais
• Zoom digital: 3x
• Detecção de rosto
• Botão Instantâneos
• LED de actividade On/Off
• Carregamento instantâneo para o YouTube

Software
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Adicionar vídeo a: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista

• memória RAM: Windows XP (SP2) com 512 MB de 
RAM (para XP)/ 1 GB de RAM (para Vista e 
Windows 7)

• Espaço do disco rígido: 200 MB
• USB: Porta USB livre
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1 metro
• Interface: USB 2.0
• Potência: Fornecida através de cabo USB
• Classe de vídeo USB: UVC

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
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 5 cm
• Peso líquido: 0,0905 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Tara: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 50060 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

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

30,2 x 18,8 x 12 cm
• Peso líquido: 0,362 kg
• Peso bruto: 2,2 kg
• Tara: 1,838 kg
• EAN: 87 12581 50061 0
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