
 

 

Philips
Câmara de filmar HD

CAM101BL
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Reviva as suas memórias em HD
A câmara de filmar ESee CAM101 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com 
gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no 
televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

Grave vídeos com qualidade Full HD de forma rápida e simples
• Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD
• Resolução até 5 megapixéis para fotografias de alta qualidade
• Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente óptimos momentos
• Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD
• pré-gravação de 3 seg. capta momentos inesperados

Partilhe as suas fotografias e vídeos favoritos sem esforço
• Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/Mac sem confusões
• Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube
• Software para edição de filmes para vídeos personalizados
• Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Leve-os consigo para qualquer lugar
• Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso
• Bateria integrada é carregada comodamente via USB
• Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais



 Funcionamento com um toque

Não volte a perder nenhum momento 
maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido 
da Philips, pode começar a tirar fotografias 
instantaneamente. Graças às várias 
funcionalidades avançadas, como a velocidade 
rápida do processador e o processamento de 
sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips 
demora apenas dois segundos a arrancar. Estes 
botões foram concebidos a pensar na 
simplicidade - precisa apenas de premir um 
botão para começar a filmar em alta definição. 
A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar 
sempre preparado para captar eventos 
surpreendentes sem perder um segundo.

Partilha rápida

Com o software Windows incorporado, pode 
publicar vídeos em Web sites como YouTube, 
Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito 
simples. Para utilizadores Mac, poderá 
organizar, editar e partilhar facilmente com o 
iMovie do iLife. Com uma tecnologia de 
compressão avançada, o formato de vídeo HD 
(H.264) utilizado pela câmara de filmar da 
Philips pode criar ficheiros mais pequenos do 
que as câmaras de filmar, câmaras digitais e 
telemóveis convencionais sem qualquer perda 
de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los 

mais depressa! Estes ficheiros também podem 
ser utilizados por outros programas como o 
iPhoto e o Windows Movie Maker.

Ficha USB integrada

Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/
Mac sem confusões

Vídeos Full HD (1080p)

Grave e desfrute de vídeos em alta definição 
total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à 
resolução do visor, relativamente ao número 
de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o 
varrimento progressivo ou a apresentação 
sequencial das linhas em cada fotograma. O 
1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo 
superior à encontrada em telemóveis e 
câmaras digitais convencionais. Para além 
disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo 
formato de vídeo que os leitores e discos Blu-
ray – H.264. Este formato muito sofisticado 
proporciona uma qualidade de imagem HD 
excelente, permitindo-lhe desfrutar de 
memórias cristalinas em vídeo.

pré-gravação de 3 seg.

Os melhores momentos da vida são 
inesperados. Mas com a pré-gravação de 3 seg., 
pode captar mais em vídeo, mesmo se premir 
o botão com alguns segundos de atraso. Com 
a pré-gravação de 3 seg. seleccionada, a sua 
câmara de filmar irá iniciar automaticamente a 
gravação três segundos antes de premir o 
botão de gravação. Com esta gravação 
constante em memória intermédia, nunca 
voltará a perder a gravação de nenhum 
momento.

Ranhura para cartão micro SD

Agora pode gravar tudo o que desejar graças à 
ranhura para cartão micro SD da câmara de 
filmar Philips. Pequena em tamanho, mas 
grande em capacidade de armazenamento, os 
cartões micro SD gravam, de forma segura, 
todos os seus vídeos e fotografias. O seu 
tamanho reduzido também significa que levar 
alguns cartões extra não representa qualquer 
incómodo. A ranhura para cartão na câmara de 
filmar é compatível com todos os cartões 
micro SD universais, permitindo-lhe expandir a 
memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 
horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem 
preocupações.
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Qualidade de vídeo
• Resolução: Full HD (1440 x 1080) a 30 fps, HD 

(1280 x 720p) a 30 fps, SD (640 x 480p) a 30 fps
• Formatos: Compressão de vídeo H.264, Formato 

de ficheiros MP4
• Efeitos: Preto e branco, Negativo, Normal, Sépia
• Modo de efeitos: Pele perfeita, Contra-luz, Neve/

praia, Pôr-do-sol
• Exposição: Controlo automático da exposição
• Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos 

brancos

Lente e sensor
• Objectiva: Focagem fixa (0,7 m ao infinito)
• Abertura: F2.8
• Zoom: 2x digital rápido com vários níveis
• Sensor: Sensor CMOS de 1/3,2 polegadas de 5 MP
• Sensibilidade em situações de pouca luz: 

Sensibilidade 1300 mV /lux-seg.

Funcionalidades de filmagem
• Desactivação automática: 3 minutos
• Interacção: navegação, reprodução, gravação, 

zoom
• Tripé

Visor
• LCD de 2 pol. (diagonal)
• Resolução de 640 por 240 pixéis

Capacidade
• Suporte multimédia de gravação: Cartão Micro SD 

(até 32 GB)
• Tempo de gravação: 1 hora @ 4 GB para Full HD, 

1 hora @ 2 GB para HD, 1 hora @ 1 GB para SD

Entrada e saída
• Saída de áudio: mini HDMI ou tomada dos 

auscultadores
• Microfone: Multidireccional incorporado, Redução 

do ruído do vento
• Altifalante: Altifalante incorporado
• Saída de TV: Saída AV, HDMI

Pilha
• Tempo de carga: 2 horas através do adaptador, 3 

horas através do USB do computador
• Duração: 2 horas
• Tipo: bateria de iões de lítio

Software Philips Arcsoft
• Partilha simples: carregamento directo para o 

Facebook, botão de carregamento para Web sites
• Edição de vídeos: adicionar títulos, música e 

créditos, criar filmes, cortar vídeo

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

55 x 99 x 17 mm
• Peso do produto: 0,082 kg

Requisitos mínimos
• MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
• Outros: 300 MB de espaço livre no disco rígido, 

USB v1.1
• Windows: 1 GB de RAM e 64 MB de Vídeo RAM, 

Processador PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet 
Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP

Acessórios incluídos
• Software Philips Arcsoft: .
• Cabos: Saída AV de TV
• Estojo de transporte: .
• Fita para o pulso: .
•
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