
 

 

Philips
HD-videokamera

CAM200BL
Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä
kiinteän WiFi:n kautta
Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta 
ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3'' kosketusnäyttöä voit jakaa 
kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.

Kuvaa Full HD -laatuisia videoita nopeasti ja helposti
• Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti
• Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin tarkkuudella
• 3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan
• Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa
• Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

Jaa hienot hetket langattomasti yhdellä pyyhkäisyllä
• Kiinteän Wi-Fi:n avulla jakaminen onnistuu ilman johtoja tai tietokonetta
• Jaa videot tai kuvat televisiossa yhdellä pyyhkäisyllä
• Wi-Fi:lla lataat suoraan Facebookiin, YouTubeen, Twitteriin ilman tietokonetta
• Tallenna videot ja kuvat langattomasti tietokoneeseen
• Go Liven avulla langaton videolähetys sivustoon UStreamin kautta

Ota se mukaan kaikkialle
• Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun
• Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän



 Full HD (1080p) videoita

Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -
tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön 
tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää 
kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -
toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin 
kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi 
kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja 
digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera 
käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-
ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt 
muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, 
jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

Advanced anti-shake -
tärinänvaimennustekniikka

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua 
hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. 
Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-
tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja 
häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat 
etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat 
tarvittaessa videokameran heilumisesta 
johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka 
takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi 
parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

Kiinteä Wi-Fi
Videokamerassa on kiinteä Wi-Fi, jonka 
ansiosta kuvien ja videoiden jakaminen käy 

hetkessä – ilman tietokonetta tai johtoja. 
Videokameran voi liittää langattomasti Philipsin 
SimplyShare-laitteisiin ja DLNA-yhteensopiviin 
televisioihin, Blu-ray-soittimiin, 
verkkomediasoittimiin, 
kotiteatterijärjestelmiin ja PhotoFrame-
kuvakehyksiin – ja tärkeät hetket saavat 
suuremman näytön. Kuvat voi ladata myös 
verkkosivuille helppokäyttöisillä ja kiinteillä 
Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Picasa-
sovelluksilla. Philips ESee tekee jakamisen 
todella helpoksi.

SimplySwipe

Jaa kuvat ja videot pyyhkäisemällä ESee-
videokameran kosketusnäyttöä. Selatessasi 
kuvia ja videoita videokamerassasi voit päättää, 
mitä haluat jakaa, pyyhkäisemällä kuvan yli. 
Toista suosikkisi suoraan Philips SimplyShare -
laitteilla tai DLNA-yhteensopivilla televisioilla, 
Blu-ray-soittimilla, verkkomediasoittimilla ja 
kotiteatterijärjestelmillä. Voit pyyhkäistä ja 
jakaa otoksiasi jopa Philips-valokuvakehyksissä 
ja tablet-tietokoneissa.

Lataa hetkessä Facebookiin

Lataaminen suoraan videokamerasta 
YouTuben, Facebookin, Twitterin ja Picasan 
kaltaisiin sivustoihin käy käden käänteessä – 
sinun tarvitsee vain pyyhkäistä videokameran 

kosketusnäyttöä, kun haluat jakaa kuvia ja 
videoita valitsemaasi sosiaaliseen verkkoon, ja 
ne ladataan langattomasti.

Go Live

Lähetä tapahtumia suorana Esee-
videokameralla ja jaa kaikki tapahtumat 
tapahtumahetkellä. Sinun tarvitsee vain 
muodostaa Wi-Fi-yhteys ja valita Go Live. 
Tallentamasi kuva suoratoistetaan UStream-
sivustoon, josta perheesi ja kaverisi voivat 
seurata lähetystä missä tahansa. Ota 
lähimmäisesi mukaan kokemuksiisi ja jaa kaikki 
elämäsi hienot hetket reaaliajassa.

Jopa 10 megapikselin valokuvia

Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin 
tarkkuudella

3" kosketusnäyttö

3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan
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Videon laatu
• Tarkkuus: Full HD (1920x1080p) -tarkkuudella 30 

kuvaa/s, Urheilutilassa (1280x720p), 60 fps, HD 
(1280 x 720p), 30 fps

• Kuvatarkkuus: 10 megapikseliä, 8 megapikseliä
• Muodot: H.264-videopakkaus, AAC-äänenpakkaus, 

MP4-tiedostomuoto, Still: JPEG
• Tila: Autom., Lumi/ranta, Yö, Taustavalo, 

Auringonlasku, Fine-Skin
• Tehosteet: Normaali, seepia, Mustavalkoinen, 

Negatiivinen, 70-luku, Analoginen, Värisuodatin
• Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
• Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Objektiivi ja tunnistin
• Linssi: Automaattitarkennus (0,1 m–ääretön)
• Himmennin: F2.8
• Zoomaus: Nopea monivaiheinen 5x digitaalinen
• Sensori: 1:3,2 tuuman, 8 megapikselin CMOS-

tunnistin

Videokameran ominaisuudet
• SimplySwipe: videoiden tai kuvien jakamiseen 

televisiossa, digitaalisessa kuvakehyksessä tai 
internetissä

• Parannus: Automaattitarkennus, Kasvonseuranta, 
Hymyn tunnistus

• Salamavalo: LED-salama pimeitä olosuhteita varten
• 3 sekunnin esitallennus: KYLLÄ
• Käynnistymisaika: 2 sekuntia
• Automaattinen virrankatkaisu: 3 minuuttia
• Jalustakiinnitys: KYLLÄ

Langatonta jakamista
• WiFi: 802.11b/g/n WiFi
• SimplyShare: yhteensopiva DLNA-laitteiden kanssa
• Go Live: suora lähetys UStream-sivustoon
• Jakaminen yhteisöpalveluissa: YouTube, Facebook, 

Twitter, Picasa

Akku
• Tyyppi: Litiumioniakku
• Käyttöaika: 120 minuuttia
• Latausaika: 3 tuntia sovittimella, 4 tuntia 

tietokoneen USB-liitännän kautta

Philips Arcsoft -ohjelmisto
• Helppo jakaminen: suora lataus Facebookiin, suora 

lataus YouTubeen, latauspainike sivustoihin, 
latauspainike sähköpostiin

• Videoiden muokkaaminen: tekstityksen, musiikin ja 
lopputekstien lisääminen, elokuvien luominen, 
videoiden leikkaaminen

Näyttö
• 3 tuuman LCD (lävistäjä): KYLLÄ
• tarkkuus 960 x 240 pikseliä: KYLLÄ

Kapasiteetti
• Tallennusväline: Micro SD -kortti (enintään 32 Gt)
• Tallennusaika: 1 tunti, 4 Gt / Full HD, 1 tunti, 2 Gt/

HD, 2 tuntia, 1 Gt / SD

Liitännät
• TV-lähtö: HDMI
• USB: Mini-USB-portti
• Äänilähtö: HDMI-liitännän kautta
• Kaiutin: Kiinteä kaiutin
• Mikrofoni: Stereosuuntamikrofoni

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 107 x 54 x 19,5 mm

Vähimmäisvaatimukset
• Windows: Microsoft Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, 
PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-
muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia

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

• Muut: Näytön tarkkuus 1 024 x 768, 300 Mt 
vapaata kiintolevytilaa, USB 1.1

Mukana tulevat lisätarvikkeet:
• USB-johto: KYLLÄ
• Rannehihna: KYLLÄ
• Pehmeä suojakotelo: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ
• Philips Arcsoft -ohjelmisto: .
•

CAM200BL/00

Tekniset tiedot
HD-videokamera
  

http://www.philips.com

