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Sobre o Webex Desk Camera
Figura 1: Webex Desk Camera

OWebex Desk Camera é uma câmara Web USB para videoconferência, transmissão de vídeo e gravação de
vídeo. A câmera fornece até 4K vídeo de Ultra HD e áudio de alta definição.

Com várias opções de resolução e taxa de quadros, a câmera atende aos casos de uso com o aplicativoWebex,
WebexMeetings, Cisco Jabber e todos os populares aplicativos de videoconferência e de transmissão de vídeo
de terceiros. O foco automático, a detecção de face e 10 vezes o zoom digital aprimoram sua experiência de
vídeo para transmissão de vídeo e reuniões.

A câmera tem um obturador de privacidade. Você pode usá-lo para desativar a transmissão de vídeo e bloquear
a lente da câmera quando o dispositivo não estiver em uso.
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A câmera tem dois microfones omnidirecionais com recursos de cancelamento de ruído, fornecendo entrada
de áudio para chamadas, reuniões e gravações.

A câmera suporta o Windows Hello para garantir o início de sessão no sistema.

O clipe ajustável com um tripé de rosca oferece flexibilidade de montagem em um laptop, ummonitor externo,
um tripé ou um suporte de mesa em vários espaços abertos do escritório, salas de reunião e home office. Os
dois cabos USB fornecidos com a câmera permitem uma conexão fácil a computadores ou dispositivos com
portas USB-A ou USB-C totalmente funcionais.

O Webex Desk Camera App trabalha com a câmera e permite gravar vídeos, fazer fotos instantâneas,
personalizar as configurações da câmera e atualizar o firmware.

Para obter mais especificações técnicas, consulte Folha de dados do Webex Desk Camera.

Informações novas e alteradas
As informações a seguir são novas ou alteradas para cada versão de firmware.

Tabela 1: Informações novas e alteradas da versão de firmware 2.4(1)

Conteúdo novo ou alteradoRecurso

Definir as configurações de imagem de vídeoAdição do Best Overview e da configuração Saturação

Tabela 2: Informações novas e alteradas da versão de firmware 2.3(1)

Conteúdo novo ou alteradoRecurso

Parar ou retomar o vídeo durante uma chamada ou reunião
do Webex

Procedimentos adicionados para controlar o vídeo
durante as reuniões.

Atualizar o firmware da câmera com o aplicativo de
câmera

Atualização das etapas de upgrade do firmware
da câmera.

Atualizar o Camera App (Versão 2.2)

Atualizar o Camera App (Versão 2.3 e posterior)

Atualização das etapas de upgrade doCameraApp.

Hardware da câmera
Os números abaixo mostram a parte frontal, traseira e inferior da câmera. Use essas informações para se
familiarizar com os recursos de hardware antes de usar a câmera.
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration/datasheet-c78-744525.html
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter5.pdf#nameddest=unique_5
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter4.pdf#nameddest=unique_6
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter4.pdf#nameddest=unique_6
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter6.pdf#nameddest=unique_7
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter6.pdf#nameddest=unique_7
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter6.pdf#nameddest=unique_8
wdpv_b_webex-desk-camera-ug_chapter6.pdf#nameddest=unique_9


Figura 2: Visão frontal do Webex Desk Camera

Tabela 3:  Componentes de hardware na parte frontal

DescriçãoComponente

Suporta transmissões de vídeo e fotos instantâneas estáticas.1. Câmera RGB

Indica o status da câmera:

• Verde contínuo por 1,5 segundos: a câmera está sendo inicializada.

• Verde contínuo: a câmera RGB está sendo usada.

• Desligado: a câmera RGB está no modo de espera ou o obturador
está fechado.

2. Indicador LED

Suporta o Windows Hello por meio do sensor de infravermelho.3. Câmera de infravermelho

Indica o status da câmera de infravermelho:

• Flash vermelho: a câmera de infravermelho está sendo usada pelo
Windows Hello.

• Desligado: a câmera de infravermelho não está sendo usada.

4. LED DE infravermelho

O canal de entrada de áudio da câmera. Você pode desativar o som do
áudio ou ajustar o volume de entrada a partir do Webex Desk Camera
App.

5. Microfones

Ativa ou desativa a transmissão de vídeo e bloqueia a lente da câmera
quando for fechada para proteger a privacidade.

6. Shutter
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Figura 3: Visão traseira do Webex Desk Camera

Tabela 4:  Componentes de hardware na parte traseira

DescriçãoComponente

O caboUSB conecta-se à porta para conectar a câmera a um computador.7. Porta USB-C

Suporta várias opções de montagem em superfícies planas ou na parte
superior de telas. As dobradiças ajustáveis fornecem ângulos flexíveis.

8. Base da câmera e clipe

Figura 4: Visão inferior do Webex Desk Camera

Tabela 5: Componente de hardware na parte inferior

DescriçãoComponente

Use a rosca de 1/4"-20 para montar a câmera em um tripé.9. Tripé de rosca

Ajuda e informações adicionais
Se você tiver dúvidas sobre as funções disponíveis na câmera, entre em contato com o administrador.

O website da Cisco (https://www.cisco.com) contém mais informações sobre a câmera.

Sua câmera
4

Sua câmera
Ajuda e informações adicionais

https://www.cisco.com/


• Para consultar o notas de versão, guia de referência rápida e guia do usuário, vá para
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-desk-camera/
model.html#%7Etab-documents.

• Para consultar os artigos de ajuda, vá para https://cisco.com/go/webexcamhelp.

Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da
Cisco

Termos especiais aplicam-se à garantia do hardware e aos serviços que você pode usar durante o período de
garantia.

O Certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao software Cisco,
estão disponíveis em Cisco.com nesse URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-desk-camera/model.html#%7Etab-documents
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-desk-camera/model.html#%7Etab-documents
https://cisco.com/go/webexcamhelp
https://www.cisco.com/go/hwwarranty
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