
 

 

Philips
Câmara de filmar HD

CAM200WH
Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só 
gesto

através do Wi-Fi incorporado
A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a 
partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm 
(3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.

Grave vídeos com qualidade Full HD de forma rápida e simples
• Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD
• Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade
• Ecrã táctil de 3" para controlo simples e intuitivo
• Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada
• Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Passe dedo pelo ecrã p/ partilhar sem fios os momentos favoritos
• Wi-Fi incorporado para partilhar sem cabos nem PC
• Passe dedo pelo ecrã p/ partilhar vídeos ou fotografias no televisor
• Carregamento Wi-Fi directo para o Facebook, YouTube, Twitter sem PC
• Guarde os seus vídeos e fotografias no seu computador através de uma ligação sem fios
• Transmita vídeos em directo sem fios para um Web site através de UStream



 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.

Função anti-oscilação avançada

A função anti-oscilação avançada permite-lhe 
gravar óptimos vídeos que partilhará sempre 
com orgulho. Os vídeos estáveis e sem 
distorções são assegurados pelo sensores 
giroscópicos que estão equipados com 
algoritmos avançados. Os sensores medem a 
distância entre o chão e a lente da câmara e 
efectuam as correcções necessárias quando a 
câmara de filmar oscila. Esta tecnologia 
avançada proporciona-lhe sempre imagens 
focadas, permitindo-lhe captar os melhores 
momentos da vida em vídeos fantásticos.

Wi-Fi incorporado
A câmara de filmar tem Wi-Fi incorporado, o 
que lhe permite partilhar as suas fotografias e 

os seus vídeos instantaneamente – sem um 
computador e sem cabos. A câmara de filmar 
liga-se sem fios a dispositivos Philips 
SimplyShare e a televisores, leitores Blu-ray, 
leitores multimédia em rede, sistemas de 
cinema em casa e molduras fotográficas 
compatíveis com DLNA, permitindo-lhe 
desfrutar dos seus momentos preferidos num 
ecrã maior. Também pode carregar as suas 
fotografias e vídeos para sites na Internet com 
as aplicações incorporadas fáceis de utilizar 
para Facebook, Twitter, YouTube e Picassa. 
Com a Philips ESee é muito fácil partilhar.

SimplySwipe

Basta passar o dedo pelo ecrã táctil da câmara 
de filmar ESee para partilhar fotografias e 
vídeos. Enquanto navega pelas fotografias e 
vídeos na sua câmara de filmar, pode decidir o 
que pretende partilhar simplesmente passando 
o dedo sobre a gravação. Veja os seus favoritos 
directamente nos seus dispositivos Philips 
SimplyShare ou em televisores, leitores Blu-
ray, leitores multimédia em rede e sistemas de 
cinema em casa compatíveis com DLNA. Pode 
até passar o dedo sobre as suas gravações e 
partilhá-las em tablets e molduras fotográficas 
Philips.

Carregamento instantâneo para o 
Facebook

O carregamento directo da câmara de filmar 
para sites na Internet, como YouTube, 
Facebook, Tweeter e Picasa, é extremamente 

simples – precisa apenas de passar o dedo pelo 
ecrã táctil da câmara de filmar para partilhar 
fotografias e vídeos para a rede social 
seleccionada e estes serão carregados sem 
fios.

Transmissão em directo

Transmita eventos ao vivo com a câmara de 
filmar Esee e partilhe tudo o que está a 
acontecer no momento. Precisa apenas de 
estabelecer uma ligação Wi-Fi e seleccionar 
"Go Live" (Transmissão em directo). Aquilo 
que estiver a gravar começará a ser 
transmitido para o Web site UStream, onde 
pode ser visto por família e amigos, onde quer 
que eles estejam. Permita que os seus ente-
queridos partilhem as suas experiências e 
partilhe os melhores momentos da sua vida, 
enquanto estes acontecem.

Fotografias até 10 megapixéis

Resolução até 10 megapixéis para fotografias 
de alta qualidade
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Qualidade de vídeo
• Resolução: Full HD (1920x1080p) a 30 fps, HD 

(1280 x 720) a 30 fps, Modo de desporto 
(1280x720p) a 60 fps

• Resolução fotográfica: 10 MP, 8 MP
• Formatos: Compressão de vídeo H.264, Formato 

de ficheiros MP4, Compressão de áudio AAC, 
Fotografia: JPEG

• Modo de efeitos: Pele perfeita, Contra-luz, 
Nocturno, Neve/praia, Pôr-do-sol, Automática

• Efeitos: Preto e branco, Negativo, Normal, Sépia, 
Analógico, Filtro de cor, Anos setenta

• Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos 
brancos

• Exposição: Controlo automático da exposição

Lente e sensor
• Objectiva: Focagem automática (0,1 m ao infinito)
• Abertura: F2.8
• Zoom: 5x digital rápido com vários níveis
• Sensor: Sensor CMOS de 1:3,2 polegadas de 8 MP

Funcionalidades de filmagem
• SimplySwipe: para partilhar vídeos ou fotografias 

no televisor, numa moldura digital ou na Internet
• Melhoramento: Focagem automática, Detecção de 

rosto, Detecção de sorriso
• Luz do flash: Flash LED para ambientes escuros
• Pré-gravação de 3 segundos
• Tempo para ligar: 2 segundos
• Desactivação automática: 3 minutos
• Tripé

Partilhar por ligação sem fios
• Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n
• SimplyShare: compatível com dispositivos DLNA
• Transmissão em directo: transmissão em directo 

para site UStream online
• Partilha em meios de comunicação sociais: 

Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Pilha
• Tipo: bateria de iões de lítio
• Duração: 120 minutos
• Tempo de carga: 3 horas através do adaptador, 4 

horas através do USB do computador

Software Philips Arcsoft
• Partilha simples: carregamento directo para o 

Facebook, carregamento directo para o YouTube, 
botão de carregamento para correio electrónico, 
botão de carregamento para Web sites

• Edição de vídeos: adicionar títulos, música e 
créditos, criar filmes, cortar vídeo

Visor
• LCD de 3 pol. (diagonal)
• Resolução de 960 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, 2 horas @ 1 GB para SD

Entrada e saída
• Saída de TV: HDMI
• USB: Porta mini USB
• Saída de áudio: através de HDMI
• Altifalante: Altifalante incorporado
• Microfone: Microfone estéreo direccional

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

107 x 54 x 19,5 mm

Requisitos mínimos
• 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

• MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, 
MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, Safari 1.1

• Outros: 300 MB de espaço livre no disco rígido, 
USB v1.1, Resolução do ecrã 1024 x 768

Acessórios incluídos
• cabo USB
• Fita para o pulso
• Estojo de protecção macio
• Guia de Iniciação Rápido
• Software Philips Arcsoft: .
•

CAM200WH/00

Especificações
Câmara de filmar HD
  

http://www.philips.com

