
 

 

Philips
HD камкордер

CAM200BL
Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в 
интернет

чрез вградения Wi-Fi
Philips ESee CAM200 ви позволява да заснемате снимки и видео с лекота и издига споделянето 

на съвсем ново ниво на опростеност. Плъзнете върху 3-инчовия сензорен екран, за да споделите 

своите снимки на телевизора или в интернет - моментално, безжично.

Заснемайте бързо и лесно видеоклипове с Full HD качество
• Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока 
детайлност

• До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество
• 3-инчов сензорен екран за гладко и интуитивно управление
• Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за 
треперещи ръце

• Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

Плъзнете, за да споделите любимите си моменти, безжично
• Вграден Wi-Fi за споделяне без кабели или компютър
• Плъзнете, за да споделите видео или снимки на телевизора
• Директно безжично качване във Facebook, YouTube и Twitter - без компютър
• Съхранявайте безжично своите снимки и видеоклипове на компютъра



 Full HD 1080p видеоклипове

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове 
с качеството на пълната висока детайлност 
(Full HD 1080p). "1080" обозначава 
разделителната способност на дисплея, по-
точно броя хоризонтални редове на екрана. 
"p" означава "прогресивно сканиране", или 
последователна поява на линиите във всеки 
кадър. 1080p осигурява видео с 
превъзходно качество, в сравнение с това 
на обикновените мобилни телефони и 
цифрови фотоапарати. Освен това, 
камкордерът използва същия видео формат, 
както плейърите и дисковете Blu-ray – 
H.264. Този изключително усъвършенстван 
формат дава превъзходно HD качество на 
картината, за да можете да се наслаждавате 
на вашите спомени, уловени във 
видеоклипове с кристална чистота.

Усъвършенствано стабилизиране за 
треперещи ръце

Усъвършенстваното стабилизиране за 
треперещи ръце позволява да заснемате 
чудесни видеоклипове, които винаги ще 
споделяте с гордост. Заснемането на видео 
без трептене и изкривявания се дължи на 
жироскопичните сензори, работещи с 

усъвършенствани алгоритми. Сензорите 
измерват разстоянието между земята и 
обектива и правят необходимите корекции, 
когато камкордерът трепти. Тази 
авангардна технология ви дава образи без 
размазване, всеки път, за да запазите най-
хубавите моменти от живота в изумителни 
видеоклипове.

Вграден Wi-Fi
Камкордерът има вграден Wi-Fi, който ви 
позволява да споделяте своите снимки и 
видеоклипове моментално – без компютър 
и без кабели. Камкордерът се свързва 
безжично с устройствата Philips със 
SimplyShare и съвместимите с DLNA 
телевизори, Blu-ray плейъри, мрежови 
мултимедийни плейъри, системи за 
домашно кино и фото рамки, за да се 
наслаждавате на любимите си моменти на 
по-голям екран. Освен това можете да 
качвате снимки и видеоклипове в сайтове в 
интернет с лесните за ползване вградени 
приложения за Facebook, Twitter, YouTube 
и Picasa. Philips ESee прави споделянето 
наистина просто.

SimplySwipe

Просто плъзнете върху сензорния екран на 
камкордера ESee, за да споделите своите 
снимки и видеоклипове. Докато 
преглеждате заснетото в камкордера, 
можете да решите какво да споделите, 
просто като плъзнете върху желаната 
снимка или видеоклип. Гледайте тези, които 
са ви любими, директно на вашите 

устройства Philips със SimplyShare или на 
съвместимите с DLNA телевизори, Blu-ray 
плейъри, мрежови мултимедийни плейъри и 
системи за домашно кино. Можете дори да 
плъзнете и да споделите своите снимки на 
фото рамка Philips и таблет.

Моментално качване във Facebook

Директното качване от камкордера в 
сайтове в интернет като YouTube, Facebook, 
Tweeter и Picassa е изключително просто. 
Всичко, което трябва да направите, е да 
плъзнете върху сензорния екран на 
камкордера, за да споделите своите снимки 
и видеоклипове в избраната социална 
мрежа - и те ще бъдат качени безжично.

Go Live

Предавайте събитията на живо с 
камкордера Esee и споделяйте на момента 
това, което се случва. Всичко, което трябва 
да направите, е да осъществите Wi-Fi връзка 
и да изберете "Go Live". След това всичко, 
което заснемате, започва да се предава 
поточно към уеб сайта UStream, където 
може да бъде видяно от семейството и 
приятелите ви, където и да са те. Нека 
любимите ви хора участват във вашите 
преживявания и споделят всички паметните 
събития в живота ви - в момента, в който се 
случват.
CAM200BL/00

Акценти
HD камкордер
  



Дата на издаване  
2013-02-25

Версия: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Видео качество
• Разделителна способност: Full HD (1920 x 

1080p) при 30 кадъра/сек., Спортен режим 
(1280 x 720p) при 60 кадъра/сек., HD (1280 x 
720) при 30 кадъра/сек.

• Разделителна способност за снимки: 10 MP, 8 
MP

• Формати: Видеокомпресия H.264, 
Аудиокомпресия AAC, Файлов формат MP4, 
Снимки: JPEG

• Режим на сцена: Автоматично, Сняг/Плаж, 
Нощ, Задно осветление, Залез, Фини детайли - 
лица

• Ефекти: Нормален, Сепия, Черно и бяло, 
Негатив, 70-те години, Аналогов, Цветови 
филтър

• Баланс на бялото: Автоматичен баланс на 
бялото

• Експонация: Автоматичен контрол на 
експонацията

Обектив и сензор
• Обектив: Автофокус (от 0,1 м до безкрайност)
• Апертура: F2.8
• Мащабиране: Бързо многостъпково цифрово 
увеличение 5x

• Сензор: 1:3,2 инча, 8 MP, CMOS сензор

Характеристики на камкордера
• SimplySwipe: за споделяне на видео и снимки на 
телевизор, цифрова фоторамка или в интернет

• Подобряване: Автофокус, Следене на лицето, 
Откриване на усмивки

• Светкавица: Светодиодна светкавица за тъмни 
условия

• 3 секунди предварителен запис
• Време за готовност: 2 секунди
• Автоматично изключване: 3 минути
• Поставяне върху триножник

Безжично споделяне
• WiFi: 802.11b/g/n WiFi
• SimplyShare: съвместими с DLNA устройства
• Go Live: предаване на живо към уеб сайта 

UStream
• Споделяне в социални медии: YouTube, 

Facebook, Twitter, Picasa

Батерия
• Тип: Литиево-йонна батерия

• Живот: 120 минути
• Време на зареждане: 3 часа през адаптер, 4 часа 
през компютърен USB порт

Софтуер Philips Arcsoft
• Лесно споделяне: директно качване във 

Facebook, директно качване в YouTube, бутон за 
качване в уеб сайтове, бутон за качване в имейл

• Редактиране на видео: добавяне на заглавия, 
музика и кредити, създаване на филми, 
изрязване на видеоклип

Дисплей
• 3-инчов LCD (по диагонал)
• Разделителна способност 960 x 240 пиксела

Вместимост
• Носители за запис: MicroSD карта (до 32 GB)
• Време за запис: 1 час на 4 GB за Full HD, 1 час на 

2 GB за Full HD, 2 часа на 1 GB за SD

Вход и изход
• Телевизионен изход: HDMI
• USB: Порт мини-USB
• Аудио изход: чрез HDMI
• Високоговорител: Вграден високоговорител
• Микрофон: Насочен стерео микрофон

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

107 x 54 x 19,5 мм

Минимални изисквания
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2,8 GHz процесор, 1GB RAM и 64 MB видео 
RAM

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core 
Duo, Safari 1.1

• Други: 1024 x 768 разделителна способност на 
дисплея, 300 MB свободно пространство на 
твърдия диск, USB 1.1

Приложени аксесоари
• USB кабел
• Каишка за китка
• Мек предпазен калъф
• Ръководство за бърз старт
• Софтуер Philips Arcsoft: .
•
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