
 

 

Philips
HD videokamera

CAM200WH
Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe
vďaka zabudovanému rozhraniu WiFi
Pomocou videokamery Philips ESee CAM200 ľahko nasnímate videá a fotografie. Zdieľať ich 
ešte nikdy nebolo také jednoduché – stačí posunúť prst po 3" (7,62 cm) dotykovej obrazovke 
a môžete okamžite bezdrôtovo zdieľať svoje zábery na televízore alebo internete.

Snímajte videá v kvalite Full HD – rýchlo a jednoducho
• Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD
• Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality
• 3" dotyková obrazovka umožňuje plynulé a intuitívne ovládanie
• Vďaka špičkovej technológii Anti-Shake môžete snímať čistejšie a stabilnejšie videá
• Blesk, automatické zaostrenie, rozpoznávanie tvárí a úsmevov

Zdieľajte svoje obľúbené zábery bezdrôtovo ťahom jedného prsta
• Zabudované rozhranie Wi-Fi na zdieľanie bez použitia káblov alebo počítača
• Potiahnutím zobrazte videá alebo fotografie na televízore
• Priame odovzdávanie údajov na Facebook, YouTube a Twitter pomocou rozhrania Wi-Fi bez 

použitia počítača
• Bezdrôtovo uložte svoje videá a fotografie do počítača
• Naživo vysielajte videá na webovej stránke bez použitia káblov prostredníctvom UStream

Vezmite ju všade so sebou
• Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka
• Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie



 Videá v rozlíšení Full HD (1080p)

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného 
vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota 
„1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v 
zmysle počtu horizontálnych riadkov na 
obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne 
riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie 
riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám 
zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita 
používaná v bežných mobilných telefónoch a 
digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto 
videokamera používa rovnaký formát videa ako 
prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento 
veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu 
kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní 
vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom 
obraze.

Špičková technológia Anti-Shake

Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní 
nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s 
hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá 
zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené 
pokročilými algoritmami. Tieto snímače merajú 
vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery 
a pri každom zachvení videokamery vykonajú 
potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia 
vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz 
a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v 
živote na úžasných videách.

Zabudované Wi-Fi
Vo videokamere je zabudované rozhranie Wi-
Fi, pomocou ktorého môžete okamžite zdieľať 
svoje fotografie a videá bez použitia počítača a 
káblov. Videokameru možno bezdrôtovo 
pripojiť k zariadeniam Philips SimplyShare a k 
televízorom, prehrávačom Blu-ray, sieťovým 
multimediálnym prehrávačom, systémom 
domáceho kina a fotografickým rámikom 
kompatibilným s DLNA, vďaka čomu si môžete 
vychutnávať obľúbené momenty na väčšej 
obrazovke. Pomocou jednoduchých 
zabudovaných aplikácií pre Facebook, Twitter, 
YouTube a Picassa môžete zároveň odovzdať 
svoje zábery a záznamy na internetové stránky. 
Vďaka videokamere Philips ESee je zdieľanie 
naozaj jednoduché.

Funkcia SimplySwipe

Jednoducho potiahnite prostom po dotykovej 
obrazovke videokamery ESee a zdieľajte svoje 
fotografie a videá. Počas prezerania obrázkov a 
videozáznamov vo videokamere sa môžete 
rozhodnúť, ktoré z nich chcete zdieľať – stačí 
potiahnuť prstom po požadovanom zábere. 
Pozrite si svoje obľúbené položky priamo na 
zariadeniach Philips s podporou funkcie 
SimplyShare alebo na televízoroch, 
prehrávačoch Blu-ray, sieťových mediálnych 
prehrávačoch a systémov domáceho kina s 
podporou pripojenia DLNA. Dokonca môžete 
potiahnutím prsta zdieľať svoje zábery a 
zobraziť ich na fotografických rámikoch Philips 
a tabletoch.

Okamžité odovzdávanie na Facebook

Odovzdávanie obsahu z videokamery na 
internetové lokality, ako napríklad YouTube, 
Facebook, Tweeter alebo Picassa, je hračka – 
stačí prejsť prstom po dotykovej obrazovke 
videokamery a požadované fotografie a videá 
bezdrôtovo odošlete do zvolenej sociálnej 
siete.

Funkcia Go Live

Vysielajte dôležité udalosti naživo pomocou 
videokamery Esee a podeľte sa o všetko 
zaujímavé práve vtedy, keď sa to deje. Stačí sa 
pripojiť k sieti Wi-Fi a vybrať možnosť „Živé 
vysielanie“. Nahrávaný obsah sa začne 
prenášať na webovú lokalitu služby UStream, 
kde si ho môže pozrieť rodina alebo priatelia – 
nech sa nachádzajú kdekoľvek. Zapojte svojich 
najbližších do svojich zážitkov a podeľte sa o 
úžasné momenty vášho života práve vtedy, keď 
sa dejú.

Fotografie veľkosti až 10 megapixelov

Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie 
fotografií vysokej kvality
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Kvalita videa
• Rozlíšenie: Full HD (1920 x 1080p) pri 30 sn./s, HD 

(1280 x 720) pri 30 sn./s, Režim Šport (1280 x 
720p) pri 60 sn./s

• Rozlíšenie fotografií: 10 MP, 8 MP
• Formáty: Komprimácia videa H.264, Formát 

súborov MP4, Kompresia zvuku AAC, Statické 
zábery: JPEG

• Režim scény: Hladká pokožka, Zadné svetlo, Noc, 
Sneh/pláž, Západ slnka, Automatický

• Efekty: Čiernobiele, Negatív, Normálny, Sépia, 
Analógové, Farebný filter, Sedemdesiate

• Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
• Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Objektív a snímač
• Objektív: Automatické zaostrenie (0,1 m až 

nekonečno)
• Clona: F2,8
• Zoom: Rýchle viackrokové 5x digitálne
• Snímač: 1:3,2", 8 MP snímač CMOS

Funkcie videokamery
• Funkcia SimplySwipe: slúži na zobrazovanie videí 

alebo fotografií na televízore, digitálnom 
fotografickom rámiku alebo internete

• Zdokonalenie: Automatické zaostrenie, Sledovanie 
tváre, Rozpoznanie úsmevov

• Blesk: Blesk LED na tmavé scény
• 3-sekundové predbežné nahrávanie: áno
• Doba zapínania: 2 sekundy
• Automatické vypnutie: 3 minúty
• Upevnenie na statív: áno

Bezdrôtové zdieľanie
• WiFi: 802.11b/g/n WiFi
• SimplyShare: kompatibilné so zariadeniami DLNA
• Funkcia Go Live: prenášanie obrazu naživo na 

online stránku UStream
• Zdieľanie údajov na sociálnych médiách: Facebook, 

Picasa, Twitter, YouTube

Batéria
• Typ: Lítium-iónová batéria
• Výdrž: 120 minút
• Čas nabíjania: 3 hod. cez adaptér, 4 hod. cez 

počítačový port USB

Softvér Philips Arcsoft
• Jednoduché zdieľanie: priame odovzdávanie na 

Facebook, priame odovzdávanie na YouTube, 
tlačidlo na odovzdanie do e-mailu, tlačidlo na 
odovzdanie na webové lokality

• Úprava videa: a titulkov, hudby a obsadenia, 
vytváranie filmov, strih videa

Displej
• 3-palcový dotykový LCD (uhlopriečka): áno
• Rozlíšenie 960 x 240 pixelov: áno

Kapacita
• Zapisovacie médium: Karta Micro SD (max. 

32 GB)
• Doba nahrávania: 1 hodina pri 4 GB vo Full HD, 1 

hodina pri 2 GB v HD, 2 hodiny pri 1 GB v SD

Vstup a výstup
• Výstup TV: HDMI
• USB: Port Mini-USB
• Výstup zvuku: cez HDMI
• Reproduktor: Vstavaný reproduktor
• Mikrofón: Stereofónny smerový mikrofón

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

107 x 54 x 19,5 mm

Minimálne požiadavky
• Windows: 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM, 

Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, Internet 
Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP

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

• Iné: 300 MB voľného miesta na pevnom disku, USB 
v1.1, Rozlíšenie displeja 1024 x 768

Pribalené príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Popruh na zápästie: áno
• Mäkké ochranné puzdro: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• Softvér Philips Arcsoft: .
•
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