
C270  

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Webcam com cabo de 1,5m

• Documentação do usuário

• Garantia de 2 anos do fabricante

RECURSOS

• Chamada de vídeo simples no SkypeTM

• Microfone incorporado com

supressão de ruídos

• Ajusta-se automaticamente às

condições de iluminação

• Clipe universal

• A webcam HD flexível que vai além

de estar integrada

 

VIDEOCHAMADAS EM HD PURO E SIMPLES.

HD Webcam

A C270 HD Webcam permite fazer chamadas de vídeo

widescreen em HD 720p com imagem nítida e clara. Como

se ajusta automaticamente às condições de iluminação,

você obterá imagens mais brilhantes, apesar da iluminação

fraca. Seu microfone redutor de ruídos garante que suas

conversas sejam claras mesmo em ambientes movimentados.

Esta pequena, rápida e ajustável webcam traz um ângulo

completamente novo às videochamadas, permitindo que

você grave vídeos em alta definição e publique-os em suas

redes sociais preferidas. Você pode prendê-la com segurança

à sua tela usando o clipe universal ou colocá-la em

uma prateleira.



REQUISITOS DE SISTEMA

Compatível com:

• Windows® 10 ou superior,

Windows® 8, Windows® 7

Funciona em modo de dispositivo

de vídeo USB (UVC) com clientes

de videochamada compatíveis:

• macOS 10.10 ou superior

• Chrome OSTM

• Android v 5.0 ou superior

• Uma porta USB

• Acesso à Internet

Visite o site do seu provedor favorito

de soluções de videochamadas para

obter informações exatas sobre os

requisitos de sistema e desempenho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Resolução máxima: 720p/30qps

• Tipo de foco: fixo

• Tecnologia de lente: padrão

• Microfone embutido: mono

• FoV: 60°

• Clipe universal que se ajusta a laptops

e LCDs ou monitores

• Comprimento do cabo: 1,5 m
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

 

Código de produto

Código de barras

Peso

Comprimento

Largura

Altura/Profundidade

1 caixa primária

1 caixa intermediária

1 caixa master

1 contêiner 6m (20 pés)

1 contêiner 12m (40 pés)

1 contêiner 12m (40 pés) HQ

Caixa primária

960-000694

097855070739 (EAN-13)

250 g

13,6 cm

8 cm

13,6 cm

1

0

4

16380

34020

38556

n/a

10097855070736 (SCC-14)

Caixa master

1290 g

14,6 cm

33t cm

15,2 cm

n/a

n/a

1

16380

34020

38556


