Doba 2-in-1 Home Office Set

#24036

Conjunto escritório em casa 2 em 1

O conjunto escritório em casa 2 em 1 inclui: câmara web e auscultadores para videochamadas confortáveis

Características principais

• O conjunto escritório em casa para fazeres confortavelmente
videochamadas, compatível com o Hangouts, Teams, Zoom, etc.
• Elegante câmara web HD de 720 p, ideal para chats de vídeo
• Suporte da câmara web multidirecional: fixa-o no teu ecrã ou
coloca-o na secretária
• Equilíbrio automático de brancos: nitidez de vídeo sob
quaisquer condições de luz
• Botão prático para tirar fotos instantâneas
• Auscultadores com microfone ajustável e ligação USB para uma
maior nitidez de som

O que está na caixa
• Câmara web

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Auscultadores

• macOS 10.15 (Catalina) ou posterior

• Guia do utilizador

• Chrome OS
• Porta USB para câmara web
• Porta USB para auscultadores
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Doba 2-in-1 Home Office Set
Ready for Video Calls
It doesn’t matter if you work from home or if you’re at the
office, video calls are the new, easy way to communicate with
colleagues, business partners and family members around
the world. The Trust Doba 2-in-1 Home Office set provides an
HD webcam and a comfortable headset so you can call
anyone with clear sound and a clear picture. And they work
with all Video Chat applications, too.

Clear Video
The HD Webcam provides a clear picture during your calls in
720p resolution. Thanks to the automatic white balance, this
webcam creates smooth pictures in any light condition, so you
can focus on your meeting.

Clear Sound
Thanks to the comfortable headset, you can be sure you’ll
hear what your team has to say and that they can hear your
every word. The thick cushions will take care of your comfort,
so it doesn’t matter if a call takes longer than expected. This
plug-and-play set makes video calling easy.
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