eLight Full HD 1080p Webcam

#17676

Full HD 1080p Cámara Web

Câmara Web com potentes LEDs integrados e sensor de 2 Megapixéis com definição de qualidade superior: totalmente
compatível com ecrãs panorâmicos Full HD de 1080p (1920 x 1080) de resolução para a difusão de vídeos no Youtube
com a melhor qualidade

Características principais

• Câmara Web USB 2.0 de elevado desempenho com definição de
qualidade superior de 2 megapixéis (1920 x 1080) na resolução
vídeo e até 8.3 megapixéis (3840 x 2160) na resolução de fotos
instantâneas (snapshot)
• Compatível com ecrãs panorâmicos Full HD de 1080p (1920 x
1080) de resolução para a difusão de vídeos no Youtube com a
melhor qualidade
• Potentes LEDs integrados para melhorar a qualidade de imagem
em ambientes com pouca luminosidade
• Inclui software de gravação vídeo para ecrãs panorâmicos HD
com botão especial para colocar vídeos no Youtube com um
simples clique
• Igualmente perfeita para conversação online através do
MSN/Live Messenger, Skype, etc.: basta ligar e iniciar
• Sistema de fixação integrado para prender a câmara Web ao
ecrã do seu portátil/plasma ou para colocá-la em superfícies
planas
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eLight Full HD 1080p Webcam
GERAL
Plug & play

True

Driver needed

False

Mounting type

Clip

Height of main product
(in mm)

57 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm

Depth of main product
(in mm)

58 mm

30 fps

LIGHTING
Lights

True

CONNECTIVITY
USB version

2.0

IMAGING
Sensor resolution

2048 x 1536

Max Framerate

Snapshot button

True

Automatic white balance True

Face tracking

False

Focus type

Fixed focus

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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