
 

 

Philips
Webcam para PC

SPZ3000
Mantenha contato

Com vídeos e fotos de 1.3 megapixel aprimorado, localização de face, zoom digital 3x 
para closes e botão para fotos instantâneas, basta conectar e começar a bater papo! A 
presilha universal se encaixa em PCs, notebooks e telas.

Superando suas expectativas em comunicações via Internet
• 1.3 megapixel aprimorado para imagens mais nítidas
• Nunca perca um sorriso com a localização de face
• Zoom digital 3x para closes
• Vídeos suaves com 30 quadros por segundo

Fácil de usar
• Conexão rápida: basta conectar e começar a bater papo
• Botão de fotos para fotos instantâneas
• A articulação giratória permite direcionar a câmera para onde quiser
• Webcam com presilha universal para PC, notebook ou tela
• A cabeça da câmera se dobra para frente para você guardá-la com facilidade

Som nítido de todas as direções
• A redução de ruído melhora a qualidade das conversas



 1.3 megapixel aprimorado
A webcam oferece resolução de vídeo e foto de 1.3 
megapixel (aprimorada por software); portanto, 
você pode usá-la para tirar fotos de alta qualidade 
que permanecerão ótimas mesmo se forem 
impressas em tamanho maior.

Rastreio 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 um 
bate-papo com vídeo. Isso lhe dá a liberdade de se 
expressar e conversar naturalmente.

Basta conectar e começar a bater papo
Basta conectar a webcam à entrada USB do seu 
computador para que ela seja reconhecida e 
funcione imediatamente. Você pode contar com 
toda essa facilidade para curtir bate-papos em vídeo.

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

Vídeos suaves com 30 quadros/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.

Fácil armazenamento

A cabeça da câmera se dobra para frente para você 
guardá-la com facilidade

Botão de fotos
Botão de fotos para fotos instantâneas

Articulação totalmente giratória
Curta a facilidade e a liberdade desta webcam com o 
design prático da articulação esférica. Basta girar a 
câmera 360° em qualquer direção para filmar o que 
quiser sem precisar mover a webcam.

Webcam com presilha universal
A presilha universal facilita a instalação da webcam 
em qualquer PC, notebook ou tela LCD. Seu design 
é especialmente seguro para que a webcam não se 
mova nem caia durante suas conversas.
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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

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

Software
• Softwares exclusivos: Philips CamSuite
• Upload de vídeos para: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Requisitos de sistema
• Sistema operacional: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
Vista 32 bits, Microsoft Windows Vista 64 bits

• Processador: 1,6 GHz ou equivalente
• Memória RAM: 512 MB de RAM (para XP) / 1 GB 

de RAM (para Vista e Windows 7)
• Espaço em disco rígido: 200 MB
• USB: Porta USB livre

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

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso líquido: 0,0905 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso da embalagem: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa transparente

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Peso líquido: 0,543 kg
• Peso bruto: 1,543 kg
• Peso da embalagem: 1 kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Número de embalagens para o cliente: 6
•
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