CAM-720p
Webcam Intelbras

» Imagens de alta definição;
» Sensor de Imagem CMOS com saída de 720p, vídeos e imagens
de alta performance;
» Correção automática de ganho de imagem em ambientes com
pouca luz.
» Conexão Plug&Play à portas USB 2.0;
» Dois microfones Integrados Omnidirecionais com alta
sensibilidade para amplo ângulo de recepção;
» Foco fixo a partir de 0.7 metros.
» Suporta protocolo UVC para adaptar-se à diversos sistemas
operacionais como, Windows, Linux e MacOs;
» Saída de vídeo YUV/MJPEG;
» Suporta formato de áudio PCM para melhor sincronia entre
áudio e vídeo;
» Atenua vibrações em três diferentes sentidos para vídeos e
transmissões de melhor qualidade;
» Clipe de fixação universal com articulações e movimentos em
todos os sentidos.

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. A CAM-720p é um equipamento portátil de áudio e vídeo conferencia desenvolvido para trazer praticidade e
tornar suas reuniões mais eficientes. Este é um produto Plug&Play que integra uma câmera de resolução HD e dois
microfones com tecnologia omnidirecional, para ser conectado diretamente à porta USB 2.0 de computadores do tipo
notebook ou desktop. Foi projetada para Telemedicina, Home Office, aulas EAD, sendo compatível com as mais populares
plataformas de vídeo chamadas, como, por exemplo: ® Skype, ®Skype for Business, ®Zoom, ®Cisco WebEx ®Microsoft
Teams, ®Google Meet, ®Google Hangouts, ®WeChat e outros.
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Especificações técnicas
Câmera e Lente
Tipo de sensor

1/2.9’’ 1.0 Mega Pixels - CMOS

Pixels efetivos

1280(H) × 720(V)

Ângulo de abertura

77° Diagonal × 67° Horizontal × 38° Vertical

Formato

MJPEG/YUV

Taxa de frame de vídeo
Resolução de vídeo

MJPG (720p@5fps-30fps, VGA@5-30fps);
YUV (720p@5fps-10fps, VGA@5-30fps)
1280 × 720

Saída de vídeo

USB1.1; USB2.0 / UVC1.0 / 1.1 / 1.5

Tipo de lente

3.6 mm

Autofoco

Foco fixo / Distância mínima: 0.7 m

Microfone

Cobertura de recepção

Ideal para ambientes pequenos e uso pessoal

Quantidade

2 microfones bilaterais (cobertura de até 2 m)

Tecnologia de direcionamento

Omnidirecional

Redução de ruído

Suporta redução de ruído ativo

USB
Tipo

Tipo A para interface de dados e alimentação

Interface

USB 2.0

Comprimento

Cabo fixo de 1,8 m

Tensão de alimentação

Padrão USB - 5 Vdc

intelbras.com.br

Geral
Tensão de alimentação

5 Vdc

Consumo

1 W MAX

Temperatura de trabalho

-40 °C ~ 60 °C

Humidade de trabalho

< 95% (sem condensação)

Ângulo de ajuste manual

Pan: 360° / Tilt: 0° à 90°

Dimensões (L×A×P)

97 × 51 × 56 mm

Peso

147 g

Garantia

2 anos

LED de status

Azul: vídeo ativo

NCM

8525.80.19

EAN13 / DUN 14

7896637643184 / 57896637643189

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

Conteúdo da Embalagem
1x CAM–720p
1x Guia de Instalação
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