
 

 

Philips
Webcam para PC

SPZ2500
Converse durante todo o dia

Óptimo vídeo e som durante conversas de vídeo, com uma capa de lente para proteger a privacidade 

e auscultadores que proporcionam uma utilização confortável durante o uso prolongado. Além disso, 

a webcam dispõe de vídeo de 1,3 megapixéis melhorado e captação de vídeo clara. Basta ligar e 

conversar - verdadeiramente simples!

Levantar a fasquia das comunicações via Internet
• 1,3 Megapixéis melhorados para vídeos e fotografias
• Capa de lente da webcam protege privacidade
• Auscultadores permitem conforto em uso prolongado
• Microfone dos auscultadores altamente sensível para captação clara da voz

Realmente fácil
• Basta ligar e conversar para estabelecer uma ligação rapidamente
• Grampo universal da webcam para secretária, portátil ou ecrã
• Botão Instantâneos para fotos instantâneas
• Arrumação prática de cabos para o cabo da webcam



 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.

Capa de lente da webcam

Capa de lente da webcam protege privacidade

Basta ligar e conversar
Basta ligar a webcam à entrada USB do seu 
computador. Ela é reconhecida pelo computador e 
funciona imediatamente. Pode iniciar as suas 
conversas por vídeo desta forma tão simples.

Microfone dos auscultadores altamente 
sensível.
Se deseja conversas pela Internet nítidas e sem 
interrupções, estes auscultadores são a solução 
perfeita, pois incluem um microfone de elevada 
sensibilidade que capta a voz com clareza.

Botão Instantâneos
Botão Instantâneos para fotos instantâneas

Grampo universal da webcam
O grampo universal facilita a montagem segura da 
webcam na parte superior de qualquer computador 
de secretária, computador portátil ou ecrã LCD. 
Este design é especialmente seguro e a webcam não 
irá mover-se ou cair enquanto está a meio de uma 
conversa.
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Mecânica
• Sensor: VGA CMOS
• Abertura máxima da lente: F:2,4
• Ângulo de visão da lente: 55 graus
• Construção da lente: 2 elementos
• Equilíbrio dos brancos: 2800 K - 7600 K
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato dos dados: YUY2, RGB 24, I420

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

Funções adicionais
• Capa para proteger privacidade
• Botão Instantâneos
• LED de actividade On/Off

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 metro
• Interface: USB 2.0
• Classe de vídeo USB: UVC
• Potência: Fornecida através de cabo USB

Software
• Software dedicado: CamSuite da Philips
• Adicionar vídeo a: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

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

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, 
32 bit, Microsoft Windows Vista, 64 bit

• Processador: 1,6 GHz ou equivalente
• memória RAM: 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

Acessórios
• Acessórios incluídos: Auscultadores multimédia 

SHM3100Y

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

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Peso (com suporte): 0,063 kg
• Peso: 0,045 kg

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

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Peso líquido: 0,085 kg
• Peso bruto: 0,166 kg
• Tara: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa com janela

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

21 x 17,5 x 20 cm
• Peso líquido: 0,51 kg
• Peso bruto: 1,26 kg
• Tara: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Especificações
Webcam para PC
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