
 

 

Philips
Webcam para PC

SPZ2500
Bata papo o dia inteiro

Imagem e som excelentes durante bate-papos em vídeo, com protetor de lente para preservar a 

privacidade e um headset que proporciona conforto mesmo quando usado por muito tempo. Além 

de tudo isso, a webcam dispõe de vídeo de 1.3 megapixel aprimorado e captação nítida de imagens. 

Basta conectar e começar a bater papo. Simples assim!

Superando suas expectativas em comunicações via Internet
• 1.3 megapixel aprimorado em vídeos e fotos
• A proteção da lente da webcam preserva sua privacidade
• Headset confortável mesmo quando usado por muito tempo
• Microfone do headset de alta sensibilidade para captar vozes com nitidez

Fácil de usar
• Conexão rápida: basta conectar e começar a bater papo
• Webcam com presilha universal para PC, notebook ou tela
• Botão de fotos para fotos instantâneas
• Webcam com prática organização do cabo



 1.3 megapixel aprimorado
A webcam oferece resolução de vídeo e foto de 1.3 
megapixel (aprimorada por software); portanto, 
você pode usá-la para tirar fotos de alta qualidade 
que permanecerão ótimas mesmo se forem 
impressas em tamanho maior.

Proteção da lente da webcam

A proteção da lente da webcam preserva sua 
privacidade

Basta conectar e começar a bater papo
Basta conectar a webcam à entrada USB do seu 
computador para que ela seja reconhecida e 
funcione imediatamente. Você pode contar com 
toda essa facilidade para curtir bate-papos em vídeo.

Microfone do headset de alta 
sensibilidade
Para conversas online claras e sem interrupções, 
este headset é a solução perfeita, pois dispõe de um 
microfone altamente sensível para captar sua voz 
com nitidez.

Botão de fotos
Botão de fotos para fotos instantâneas

Webcam com 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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Mecânica
• Sensor: VGA CMOS
• Abertura máxima da lente: F:2.4
• Ângulo de visão da lente: 55 graus
• Estrutura da lente: Dois elementos
• Equilíbrio de branco: 2800K - 7600K
• Iluminação mínima: < 5 lux
• Formato de dados: YUY2, RGB 24, I420

Resolução
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução de foto: VGA
• Resolução de vídeo interpolada: 1.3 MP
• Resolução de foto interpolada: 1.3 MP
• Taxa de quadros máxima: 30 qps

Áudio
• Microfone: Microfone embutido

Recursos adicionais
• Proteção para preservar a privacidade
• Botão de fotos
• LED de atividade (liga/desliga)

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 metro
• Interface: USB 2.0
• Classe de vídeo USB: UVC
• Lig/Desl: Fornecida via cabo USB

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 

(SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
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

Acessórios
• Acessórios inclusos: Headset multimídia 

SHM3100Y

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

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Peso (com suporte): 0,063 kg
• Peso: 0,045 kg

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

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Peso líquido: 0,085 kg
• Peso bruto: 0,166 kg
• Peso da embalagem: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Caixa transparente

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 21 x 17,5 x 20 cm
• Peso líquido: 0,51 kg
• Peso bruto: 1,26 kg
• Peso da embalagem: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Número de embalagens para o cliente: 6
•

Especificações
Webcam para PC
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