
 

 

Philips
Webcam para PC

SPZ5000
A festa está começando!

Curta vídeos de 1.3 megapixel aprimorado e fotos de 8 megapixels aprimorados com som excelente, 

zoom digital 5x, upload instantâneo para o YouTube e lente grande angular para enquadrar mais 

pessoas. A articulação gira facilmente para você direcionar a câmera para onde quiser.

Superando suas expectativas em comunicações via Internet
• Resolução de 1.3 megapixel real para uma qualidade de imagem excelente
• 8 megapixels aprimorados para fotos mais nítidas
• Zoom digital 5x para closes incríveis
• A lente grande angular consegue enquadra mais pessoas
• Nunca perca um sorriso com a localização de face
• Vídeos naturais com 60 quadros por segundo

Fácil de usar
• Upload instantâneo de vídeos para o YouTube
• A articulação giratória permite direcionar a câmera para onde quiser
• 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
• O microfone direcional embutido fornece som de alta qualidade
• A redução de ruído melhora a qualidade das conversas



 Fotos de 8 megapixels aprimorados
Com resolução de 8 megapixels (aprimorados por 
software), a webcam exibe mais detalhes em fotos. 
Essa resolução é suficiente para a impressão de fotos 
em pôster em alta resolução.

Lente grande angular
A lente grande angular de alta qualidade oferece um 
campo de visão bem maior. Ela funciona da mesma 
maneira que uma lente grande angular fotográfica e 
consegue enquadrar mais pessoas sem perder a 
qualidade de vídeo.

Upload instantâneo de vídeos
Fique mais perto de seus amigos e da sua família 
compartilhando seus vídeos mais recentes no 
YouTube. Crie um vídeo pessoal usando a webcam 
e através do software que acompanha a webcam faça 
o upload no YouTube em apenas três passos. Clique 
no vídeo para selecioná-lo, digite seu nome de 
usuário e sua senha no YouTube, digite o assunto e 
a descrição do vídeo (se desejar) e clique em 
'Upload' (Enviar).

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.

Vídeos naturais com 60 quadros/
segundo
Crie vídeos com aparência natural e em pleno 
movimento a 60 quadros por segundo. Ideal para 
bate-papos em vídeo entre amigos ou para gravar 
vídeos de alta qualidade.

Microfone direcional embutido
O microfone direcional mantém o foco em sua voz 
para que você possa conversar naturalmente e não 
precise se aproximar do microfone para ser ouvido. 
Isso acaba automaticamente com os ruídos ao fundo 
e produz um som mais natural.

Fácil armazenamento

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

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.

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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Destaques
(SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows • Número de embalagens para o cliente: 6
•

Mecânica
• Sensor: CMOS 1.3 MP
• Abertura máxima da lente: F:2.6
• Ângulo de visão da lente: 80 graus, grande angular
• Estrutura da lente: Quatro 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: 1.3 MP
• Resolução de foto: 1.3 MP
• Resolução de vídeo interpolada: 2.0 MP
• Resolução de foto interpolada: 8.0 MP
• Taxa de quadros máxima: 60 qps

Áudio
• Microfone: Microfone embutido
• Redução de ruído

Recursos adicionais
• Zoom digital: 5x
• Rastreio de rosto
• Recursos de vídeo divertidos: Molduras divertidas, 

Símbolos divertidos
• Botão de fotos
• LED de atividade (liga/desliga)
• Upload instantâneo para o YouTube

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 

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
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

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 5,6 x 1,2 cm
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Peso (com suporte): 0,105 kg

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

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso líquido: 0,105 kg
• Peso bruto: 0,41 kg
• Peso da embalagem: 0,305 kg
• EAN: 87 12581 52646 7
• 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: 0,63 kg
• Peso bruto: 1,63 kg
• Peso da embalagem: 1 kg
• EAN: 87 12581 52647 4
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