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Webcam
#17202

Câmara Web com resolução 640 x 480 para obter imagens nítidas, ideal para o MSN/Live Messenger, Skype, etc. Imagens
vídeo de grande qualidade em USB 2.0 para captar imagens vídeos bem definidas e & fluentes no Skype e YouTube

Características principais
• Câmara Web com resolução 640 x 480 para obter imagens

nítidas, ideal para o MSN/Live Messenger, Skype, etc.
• Imagens vídeo de grande qualidade em USB 2.0 para captar

imagens vídeos bem definidas e & fluentes no Skype e YouTube
• Tecnologia isenta de controladores: não é necessário instalar

controladores, basta ligar e & está pronta a funcionar
• Microfone incorporado para obter uma qualidade de som nítida
• Grampo auto-ajustável para fixar a câmara aos ecrãs LCD dos

portáteis e aos monitores planos ou colocá-la em superfícies
planas

O que está na caixa
• Webcam
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Ligação de 3,5 mm para microfone
• Porta USB
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GERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

77 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm Depth of main product
(in mm)

66 mm

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 640 x 480 Snapshot button False

Automatic white balance True Face tracking True

Focus type Manual focus Zoom type Digital

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software False

CORES
Exis Webcam - green
17202

Exis Webcam - black/silver
17003

Exis Webcam - White
17204

Exis Webcam - pink
17203

Exis Webcam - Black/Red
17004

Exis Webcam - Black/Pink
17005
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1
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