
IS-WEBCAM

Periféricos de PC
Especificações

Resolução 4Mpx

Auto Focus (Angulo 85º)

Microfone integrado

USB 2.0 / Plug & Play

www.innov.solutions innov@innov.solutions

Tel. +351 21 986 3595  Tm +351 91 251 4111

Web Cam IS-001A-4-AF

Adapta-se a equipamentos de escritório e portáteis

Tipo de sensor 1/3” CMOS 4MP

Resolução máxima 4 Megapixel (2560x1440) / 30 fps

Formatos de vídeo YUV/MJPEG

Microfone estéreo integrado / codec PCM 128Kbps

Ligação USB 2.0 p/ imagem e alimentação (DC 5V)

Cabo USB 1,7m

Lente 3.6 mm com um ângulo de visão de 85º

Não dispõe de iluminação infravermelha 

Funções AWB, DWDR, 2D-NR

Utilização interior

Temperatura de operação -10º ~ 50º

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA/PC

Processador 1 GHz
Memória RAM 512 MB
Disco Rígido 200 MB
Sistema operativo
Windows XP SP2 ou superior
Windows Vista
Windows 7

Conteúdo do pacote

Webcam
Trípode
Tampa de privacidade
Guia de inicio rápido

Entidade certificada: ANEPC 3133 | PSP/SIGESP 3208 | IMPIC 94477-PUB
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Web Cam IS-001A-4-AF

Está equipada com sensor 1/3" CMOS resolução de 4Mpx e processamento de imagem que compensa automaticamente o 
brilho e o contraste para alcançar os melhores resultados, mesmo em situações de contraluz. 

O formato da imagem é panorâmico 16:9 para adaptar-se aos monitores mais comuns. O vídeo é comprimido em formato 
MJPEG em tempo real, obtendo-se um vídeo fluido e natural.

O microfone estéreo transmite o áudio nítido através da aplicação de redução inteligente do ruído de fundo. Captura 
eficientemente o som até uma distância de 6 m.

A câmara tem um suporte articulado de grampo e um tri-pé flexível adicional que oferece múltiplas opções apoio. 

Também inclui uma tampa basculante sobre a lente, para garantir a privacidade quando a câmara não está a ser utilizada 
ou é ativada por engano.

É uma webcam concebida para videoconferências, webinars (cursos online), streaming de vídeo e áudio ou diretamente 
para criar vídeos a partir de um software de captura. É compatível com os softwares e aplicativos mais populares, como 
OBS, Skype, Zoom, Jitsi, Youtube, Twitter, Twitch, etc. 

Pode ser utilizado em computadores, tanto PC como Mac, assim como em outros dispositivos via USB, sendo compatível 
com sistemas operacionais como Windows, MacOS, Android, smart TV e Chrome OS, entre outros.

Entidade certificada: ANEPC 3133 | PSP/SIGESP 3208 | IMPIC 94477-PUB


