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Webcam para transmissão de fluxos em Full HD de 1080p
#22234

Webcam em Full HD de 1080p com capacidade para transmissão de fluxos de vídeo com fluidez e gravação de som
estéreo

Características principais
• Fluxo de vídeo em Full HD de 1080p a 30 fps: Perfeita para

utilizar com Twitch, OBS Studio e YouTube
• Equilíbrio automático de brancos: nitidez de vídeo sob

quaisquer condições de luz
• Focagem manual para imagens nítidas até 10 m de alcance.
• Prático microfone estéreo incorporado, ideal para conversação

em vídeo
• Inclui grampo de fixação ao monitor e um prático tripé
• Modo de privacidade que liga e desliga a webcam para o

proteger contra espetadores indesejados.

O que está na caixa
• Webcam
• Tripé
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Porta USB
• Windows 10, 8 ou 7
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Stage your game
This cam is capable of fluid video streaming at 30fps and
records stereo sound. This makes it ideal for video chats and
online streaming using Twitch, OBS Studio, YouTube or any
other podium of your choice. Record everything you have to
share and gather fans! Easily connect the cam with the 2m
USB cable and you’re ready to stream.    The Xper streaming
cam features a convenient built-in stereo microphone which
makes this webcam ideal for video chats. The included
monitor clamp and tripod stand makes sure you can position
yourself perfectly for the best image possible. 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.

Balanced act
The automatic white balance ensures clear video in any light
condition. So, whether you are making gaming videos in the
middle of the night or make-up tutorials in the middle of the
day, you will always be ensured of perfect lighting. The
manually adjustable focus allows you to stream sharp images
up to a 10m range. In this way, you have all the picture-perfect
freedom you need.

Privacy mode
You can turn the Xper streaming cam into privacy mode when
you are not using it. In this way, you control when the camera
is active by turning on or off the privacy mode of this webcam.
You are now protected from unwanted viewers.
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GERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clip, tripod Height of main product
(in mm)

54 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 125 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Video resolution 2048 x 1536 Snapshot button False

Viewing angle 80 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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