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A Webcam Plus TSI tem gravações widescreen Full HD 1080p, possibilita o compartilhamento de
vídeos com maior qualidade e nitidez. Além disso, a Webcam Plus TSI funciona perfeitamente com
seus aplicativos de vídeo e chamadas favoritos.

CARACTERÍSTICAS

• Vídeo chamada com imagem mais nítida
disponível;
• Autofoco de 20 passos ultra-suave;

• Dois microfones com cancelamento de ruído,
você ouve o som estéreo com qualidade
cristalina em HD.

• Correção de luz auto avançado para iluminação
franca e forte;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

Resolução
Microfone Embutido
Compatível com
Softwares
Colorida
Visão abrangente
Interface de
Comunicação
Ajuste articulado
universal
Conexão com a Internet
Acompanha
Medidas Embalagem
AxLxP
Peso

DESCRIÇÃO

2.0 MP (1080p)
Sim
Windows® 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac OS 10.6 ou posterior
/ Chrome™ OS / Android™ v 5.0 ou posterior
Sim
78°
USB
Ajusta-se à maioria dos monitores, inclusive telas planas e notebooks,
ou pode ser colocada diretamente sobre a mesa
Sim
Webcam com cabo de 1,80 metros
22,7 cm x 19,1 cm x 7,2 cm
380g
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