SpotLight Webcam Pro

#16428

Webcam

Webcam USB com microfone e luzes LED integrados

Características principais

• Resolução do sensor de 640 x 480
• Indicada para utilizar com o Skype, Zoom, Teams, etc. Basta
ligares e começares a falar
• Luzes LED de intensidade regulável integradas para gravar em
condições de fraca luminosidade
• Microfone integrado para uma maior nitidez de som
• Suporte inteligente, funciona em ecrãs de portáteis e superfícies
planas

O que está na caixa
• Webcam

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Porta USB
• Mac OS X (10.15 ou mais recente)
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SpotLight Webcam Pro
Shine a Light
Those early-morning meetings just got a bit more bearable.
The Trust SpotLight is an easy-to-use webcam that uses 6
LED’s to shine a light on your face, making you look great. The
lights are dimmable, so you can easily adjust it just the way
you like. Even in low-light conditions.

Plug and play
The Trust SpotLight Pro Webcam is made to work without
hassle. Just plug and play. The 640x480 resolution and the
integrated microphone makes sure everything you say and do
is picked up, while the universal stand provides flexibility. It
doesn’t matter if you place the SpotLight on top of your
monitor or on your desk, just focus on your videocall.

Stand strong
The stylish design of this webcam also features a smart stand.
You can put the webcam on top of your laptop screen or
simply place the webcam on a flat surface for stable and
secure video imaging.
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SpotLight Webcam Pro
GERAL
Plug & play

True

Driver needed

False

Mounting type

Table stand, clamp

Height of main product
(in mm)

53 mm

Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE
Pick-up pattern

Omnidirectional

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 170 cm

Sensor resolution

640x480

Still image resolution

640x480

Video resolution

640x480

Snapshot button

False

Automatic white balance True

Face tracking

False

Focus type

Manual focus

Zoom type

Digital

Motion detection

False

IMAGING

AUDIO
Microphone built-in

True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Software

False
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