
 

 

Philips
HD video kamera

CAM110SL
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Gelişmiş Titreme Önleme Özelliği
Full HD kalitesinde harika videolar çekin ve ESee video kameranın üstün titreme önleme özelliğiyle 
videolarınızı kusursuz hale getirin. Çift formatlı kayıt sayesinde hem HD formatındaki hem de e-
posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı TV'de 4 kata kadar daha hızlı paylaşın.

Full HD kalitesinde videoları kolay ve hızlı bir șekilde çekin
• Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yașayın
• Yüksek kaliteli fotoğraflar için 10 megapiksele kadar çözünürlük
• Flaș, otomatik odak, yüz ve gülümseme algılama
• Gelișmiș titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylașın
• PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fiși
• Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt
• Video kamera üzerinde basit düzenleme ișlemleri yapmak için anında video düzenleyici
• E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylașım
• Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

İstediğiniz yere götürün
• Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
• USB ile rahatça șarj etme için dahili pil
• Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin



 Hızlı paylașım

Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi 
YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi 
web sitelerine sorun yașamadan 
yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan 
iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, 
biçimlendirebilir ve paylașabilirsiniz. Gelișmiș 
bir sıkıștırma tekniğiyle, Philips video kamera 
tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), 
standart video kameraların, dijital fotoğraf 
makinelerinin ve cep telefonlarının 
olușturduğundan çok daha küçük boyutlarda 
dosyaları video kalitesinde olușturabilir; 
böylece bu dosyaları çok daha hızlı 
paylașabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve 
Windows Movie Maker gibi diğer programlar 
tarafından da kullanılabilir.

HDMI aracılığıyla doğrudan TV 
bağlantısı

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI 
aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Entegre USB fiși

PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için 
entegre USB fiși

Gelișmiș titreme önleme özelliği

Gelișmiș titreme önleme özelliği sayesinde 
paylașmaktan gurur duyacağınız harika videolar 
çekin. Gelișmiș algoritmalarla donatılmıș cayro 
sensörler sabit ve bozulmamıș video 
görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera 
lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera 
her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu 
gelișmiș teknoloji sayesinde bulanık görüntüler 
olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını 
muhteșem videolarla ölümsüzleștirirsiniz.

Çift formatlı kayıt

Full HD videoları HD TV'lerde izlemek 
harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak 
göndermek veya çevrimiçi ortamlarda 
paylașmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını 
sıkıștırıp e-posta göndermeye uygun bir 

formata dönüștürmeniz gerekir. Video 
kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği 
sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. 
Özelliği etkinleștirin ve videolarınızı aynı anda 
hem full HD (1080p) formatında hem de e-
posta göndermeye uygun QWVGA (240p) 
formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı 
HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik 
olarak anında paylașabileceğiniz video 
formatına sahip olmuș olursunuz.

Full HD (1080p) videolar

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) 
videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki 
yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü 
ifade eder. “p” ise așamalı tarama, yani her bir 
karedeki satırların sıralı görünümü anlamına 
gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital 
fotoğraf makinelerinde bulunan video 
kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. 
Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk 
oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 
video formatını kullanır. Bu son derece gelișmiș 
format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle 
anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak 
saklamanıza olanak tanır.

Çin'in En Bașarılı 
Tasarım Ödülleri
Çin'in En Bașarılı Tasarım 
Ödülleri, bașarılı 
tasarımlar yoluyla topluma 
katma değer sağlamayı 

amaçlar
Philips video kameralar hayatın özünü 
yakalamanızı sağlar. CAM110BL, kullanıcı 
dostu bir arayüze ve dahili USB 
konektörüne sahiptir. Aynı zamanda, elde 
ettiğiniz sonucun her zaman 
paylașabileceğiniz, mükemmel bir video 
olması için gelișmiș bir titreme önleme 
özelliği vardır.
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Video Kalitesi
• Çözünürlük: 30 fps'de Full HD (1920x1080p), 60 

fps'de Spor Modu (1280x720p), 30 fps'de SD (640 
x 480)

• Fotoğraf Çözünürlüğü: 10 MP, 8 MP
• Formatlar: H.264 video sıkıștırma, AAC Ses 

sıkıștırması, MP4 dosya formatı
• Sahne Modu: Otomatik, Kar/Plaj, Gece, Arka ıșık, 

Günbatımı, Șık görünüm
• Efektler: Normal, Sepya, Siyah ve Beyaz, Negatif, 

Yetmișler, Analog, Renk filtresi
• Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
• Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

Mercek ve Sensör
• Mercek: Otomatik Odak (0,1 m - sonsuz)
• Diyafram: F2.8
• Büyütme: Hızlı çok așamalı 5x dijital
• Sensör: 1:3,2 inç, 8 MP CMOS sensör

Video kamera özellikleri
• Cayro aracılığıyla gelișmiș titreme önleme özelliği
• Hızlı İzlenim: videodaki belirli kısımlar için
• Basit düzenleme: Video kamerada video düzenleme
• Çift Kayıt: full HD formatında, e-posta göndermeye 

uygun formatta
• İyileștirme: Otomatik odak, Yüz izleme, 

Gülümseme algılama
• Flaș Ișığı: Karanlık ortamlar için LED Flașı
• 3 Saniye Önceden Kaydetme
• Açılma Süresi: 2 saniye
• Otomatik Kapanma: 3 dakika
• Tripod Montajı

Pil
• Tip: Li-ion Pil
• Ömrü: 120 Dakika
• Șarj Olma Süresi: Adaptör ile 3 saat, Bilgisayar 

USB'si ile 4 saat

Philips Arcsoft yazılımı
• Kolay paylașım: Facebook'a doğrudan yükleme, 

YouTube'a doğrudan yükleme, web siteleri için 
yükleme tușu, E-posta için yükleme tușu

• Video Düzenleme: bașlık, müzik ve kredi ekleyin, 
filmler olușturun, videoları kesin

Ekran
• 2 inç LCD (diagonal)
• 480 x 234 piksel çözünürlük

Kapasite
• Dahili hafıza: 128 MB
• Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
• Kayıt Süresi: Full HD için 4 GB'da 1 saat, SD için 1 

GB'da 1 saat

Giriș ve Çıkıș
• TV Çıkıșı: HDMI
• USB: Dahili tak-çıkar USB (USB 2.0)
• Ses çıkıșı: HDMI ile
• Hoparlör: Dahili Hoparlör
• Mikrofon: Stereo yönlü mikrofon, Rüzgar gürültüsü 

azaltma

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 55,5 x 99,5 x 19 mm

Minimum Gereksinimler
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2.8 GHz ișlemci, 1GB RAM ve 64 MB Video RAM

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core 
Duo, Safari 1.1

• Diğer: 1024 x 768 ekran çözünürlüğü, 300 MB boș 
sabit disk alanı, USB v1.1

Aksesuarlar dahildir
• Bilek Kayıșı
• Koruyucu kılıf
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu
• Philips Arcsoft Yazılımı: .
•
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