GXT 1160 Vero Streaming Webcam

#22397

Webcam Full HD de 1080p

Webcam HD de 1080p elegante com microfone incorporado

Características principais

• Nitidez de imagem com uma resolução full HD de 1920x1080 a
30 fotogramas por segundo
• Prático microfone incorporado, ideal para conversação em vídeo
• Perfeita para utilizar com o Skype, YouTube e transmissão de
fluxos online.
• Suporte inteligente com clipe integrado, ideal para portáteis e
ecrãs planos
• Equilíbrio automático de brancos: nitidez de vídeo sob
quaisquer condições de luz
• Foco fixo para maior nitidez e definição de imagem

O que está na caixa
• Webcam Full HD

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Windows 10, 8, 7
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GXT 1160 Vero Streaming Webcam
Be The Star
Whether you’re a streamer, a content creator or working from
home, you need a good webcam in this day and age. The
Trust Vero does exactly what you expect from a quality
webcam. It has a Full HD resolution, an integrated
microphone and thanks to the automatic white balance, you
will always look your best.

Clear Video and Sound
The Vero has a Full HD resolution and uses a fixed focus lens,
making you look as sharp as ever. There is a built-in
microphone as well, picking up everything you have to say. It
doesn’t matter if you use this webcam for streaming or for
recording video’s, your audience will be listening to your every
word.

It’s That Easy
Thanks to the single USB cable, getting started with the Vero is
as easy as 1, 2, 3. Plug in the webcam, choose your favourite
streaming or videoconference software and select the Vero as
your webcam. You’re good to go! The smart stand is suitable
for virtually any monitor or just place the webcam on a flat
surface. It really is that easy.
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GXT 1160 Vero Streaming Webcam
GERAL
Plug & play

True

Driver needed

False

Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

104 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight

100 g

LIGHTING
Lights

False

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 150 cm

Sensor resolution

3840 x 2160

Max Framerate

30 fps

Video resolution

1920 x 1080

Snapshot button

False

Viewing angle

55 degrees

Automatic white balance True

Face tracking

False

Focus type

Fixed focus

Motion detection

False

Privacy mode

False

Compatible Software
Platforms

Windows

IMAGING

AUDIO
Microphone built-in

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

FEATURES
Software

False
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