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Captação de Vídeo
• Objectiva: Alcance fixo de focagem
• Formato de ficheiro vídeo: AVI
• Resolução real máx. dos instantâneos: VGA 

(640x480)
• Resolução de vídeo máx.: VGA (640x480)

Captação de Fotografias
• Formato de ficheiros de imagem: JPEG

Câmara
• Tipo de sensor de imagem: CMOS
•
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