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Webcam HD 

» Cortina de privacidade, previna-se de eventualidades 

incomodas e eleve sua segurança com as imagens que 

compartilha 

» Vídeo em alta definição, captação de imagens nítidas 

em 720p HD 

» Microfone embutido, realize conferências e reuniões 

com recepção de áudio clara e fluída de alta qualidade 

» LED indicativo de atividade, saiba quando sua câmera 

está sob funcionamento 

» Conectividade Plug & Play, conecte e use! 

» Cabo USB de 2 metros 

» Clipe de fixação universal compatível com tripé 

» Compatível com as principais plataformas de 

videoconferência 

  

 

  
   

 

 

   A CAM HD 720p é um equipamento portátil, de fácil conexão e uso desenvolvido para trazer praticidade e maior 

imersão as suas reuniões. Integra uma câmera de resolução HD, microfone frontal, suporte universal para tripé, além 

de sua cortina de privacidade garantindo mais conforto e segurança no seu dia a dia. Foi projetada para telemedicina, 

home office, aulas EAD, sendo compatível com as mais populares plataformas de vídeo chamadas de alta definição. 

Especificações técnicas 

Câmera e lente  

Cortina de privacidade Sim, com acionamento manual 

Tipo de sensor 1/4'’ 1.0 Mega Pixels - CMOS 

Pixels efetivos 1280(H) × 720(V) 

Ângulo de abertura 68,5° 

Formato MJPEG/YUV 

Resolução MJPG (720p@5fps-30fps, VGA@5-30fps);  
YUV (20p@5fps-10fps, VGA@5-30fps) . 

Tipo de lente  4 mm  

Saída de vídeo USB 1.1 / USB 2.0 / UVC 1.0 / 1.1 / 1.5 
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Foco Foco Fixo 

Microfone  

Cobertura de recepção Ideal para ambientes pequenos e uso pessoal (cobertura de 
recepção de até 2,5 m) 

Quantidade 1 microfone frontal 

Geral  

LED de status Verde: vídeo ativo 

Tipo USB USB tipo A 2.0 

Interface USB 2.0 

Comprimento do cabo USB Cabo fixo de 2 metros 

Tensão de alimentação 5 Vdc 

Consumo 0.5 W MAX 

Temperatura de trabalho -10 °C ~ 40 °C 

Humidade de trabalho < 90% (sem condensação) 

Ângulo de ajuste manual Pan: 360° | Tilt: 0° à 30° 

Material Corpo de plástico 

Dimensões (L × A × P) 70 × 55 × 47 mm 

Peso 120 g 

Garantia 2 anos 

Conteúdo da embalagem 

» 1x Webcam CAM HD 720p 


