
Câmara Web (Webcam)

Resolução 1080p WDR

Ângulo de visão 90º

Microfone integrado

USB 2.0

Plug & Play

Webcam com resolução 1080p e microfone estéreo integrado. Conexão USB totalmente Plug & Play.

Está equipado com um sensor 1/2.9" CMOS com uma resolução de 2Mpx e processamento de imagem com WDR que compensa o brilho e o contraste 

automaticamente para alcançar os melhores resultados, mesmo em situações de luz de fundo. Obtém uma imagem ampla de 90º desde sua lente de 3.6 

mm e F2.0. O formato da imagem é panorâmico 16:9 para adaptar-se as telas mais comuns. O vídeo é comprimido no formato H.264 em tempo real e 

JPEG, dando um vídeo suave e natural, e um microfone estéreo transmite o áudio de uma forma clara.

A conexão USB 2.0 garante a transmissão correcta do vídeo de uma forma rápida e fácil. Não requer instalação adicional de driver, pois é Plug&Play. 

Conectar e usar. Não requer fonte de alimentação adicional pois é alimentada directamente a partir da ligação USB A câmara tem um suporte de grampo 

articulado que oferece múltiplas opções de colocação.

É uma webcam concebida para videoconferências, webinars (cursos online), streaming de vídeo e áudio ou directamente para criar vídeos a partir de um 

software de captura. É compatível com os softwares e aplicativos mais populares, como OBS, Skype, Zoom, Jitsi, Youtube, Twitter, Twitch, etc. Pode ser 

utilizado em computadores, tanto PC como Mac, assim como em outros dispositivos via USB, sendo compatível com sistemas operacionais como Windows, 

MacOS, Android, smart TV e Chrome OS, entre outros. Suporta Windows / Android / Linux
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Especificações

Sensor de imagem 1/2.7” Progressive Scan CMOS

Resolução máxima 2 Megapixel (1920x1080)

Resolução de codificação 1080P (1920x1080) / 25 FPS

Compressão JPEG / H.264

Lente 3.6 mm com um ângulo de visão de 90º

Iluminação infravermelha Não dispõe

Funções AWB, WDR, 2D-NR

Áudio Microfone estéreo integrado

Conexão USB 2.0

Alimentação DC 5V via conexão USB, consumo


