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Webcam Intelbras  

» Resolução Full HD  

» Amplo ângulo de abertura 

» Cores vivas e áudio nítido 

» Conjunto de captura de imagem de ponta 

» Suporte articulado para o melhor posicionamento 

» Cabo USB independente  

» Fecho de privacidade e led de funcionamento 

» Clipe universal e compatível com tripé 

 

  
  

  
   

 

 
 
Você sabia que assim como televisores e câmeras, as webcams também evoluem em qualidade de som e imagem?  

Mesmo que muitos notebooks contenham esse dispositivo integrado, não se comparam à qualidade de um dispositivo 

dedicado. Principalmente com as novas aplicações das webcams no mercado de trabalho: como a Telemedicina, Home 

Office, aulas EAD e estratégias de vendas. A Cam-1080p possui sensor de imagem e microfone cristalino, dessa forma 

você garante reuniões ou gravações com a melhor qualidade possível. Seja ao vivo ou na geração de conteúdo, tenha 

mobilidade com seu cabo USB independente, e segurança com fecho de privacidade e dois anos de garantia. 

 

 

Especificações técnicas 

 

Câmera e Lente 

 

Tipo de sensor 1/4'’ 2.0 Mega Pixels - CMOS 

Pixels efetivos 1920(H) × 1080(V) 

Ângulo de abertura 68° Diagonal × 61° Horizontal × 36° Vertical 

Taxa de frame de vídeo 
MJPG (1080p@5fps-30fps, 720p@5fps-30fps, VGA@5-30fps);           

YUV (1080p@5fps, 720p@5fps-10fps, VGA@5-30fps) 

Saída de vídeo USB1.1/USB2.0;/UVC1.0/1.1/1.5 

Tipo de lente 3.6 mm 

Autofoco Foco automático / Distância mínima: 0.1 m~0.5 m 
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Microfone  
 

 

Geral 

 

Tensão de alimentação 5 Vdc 

Consumo 1.5 W MAX 

Dimensões (L × A × P) 116 × 49 × 56 mm 

Ângulo de ajuste manual Pan: 360° / Tilt: 0° à 90° 

Peso 98 g 

LED de status Vermelho: stand-by / Azul: vídeo ativo 

Fecho de privacidade Sim, com acionamento manual 

Cabo USB Independente, com 2,1m 

Cód. Interno 4291080 

Quantidade coletiva 20 peças 

N.C.M 8525.80.19 

 

 

Quantidade 2 microfones bilaterais 

Tecnologia de direcionamento Beamforming 

Redução de ruído Redução de ruído ativo 

OBS: * Consulte o manual de instruções para informações detalhadas.  

 


