
 

 

Philips
Máy quay video HD

CAM295BL
Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng
Với điều khiển bằng màn hình cảm ứng

Quay video HD đầy đủ và chụp ảnh thật chắc chắn với máy quay video ESee CAM300 này. Màn 

hình cảm ứng 3” cho bạn khả năng điều khiển một cách trực quan, còn các tính năng chỉnh sửa tức 

thì và tạo dấu nhanh sẽ giúp bạn chia sẻ những gì bạn muốn ngay lập tức, trên TV và trên mạng.

Quay video nhanh chóng và dễ dàng với chất lượng HD đầy đủ

• Hồi tưởng trí nhớ rất chi tiết với video HD đầy đủ

• Độ phân giải lên đến 12 cho ảnh có chất lượng cao

• Màn hình cảm ứng 3" cho điều khiển mượt mà và trực quan

• Đèn flash, tự động lấy tiêu cự, phát hiện khuôn mặt và nụ cười

Chia sẻ những bức ảnh và video ưa thích của bạn một cách dễ dàng

• Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với máy tính PC/Mac của bạn

• Trình sửa video nhanh cho phép chỉnh sửa đơn giản trên máy quay video

• Ghi hình định dạng kép cho HD đầy đủ và định dạng phù hợp với email

• Chia sẻ nhanh để gửi email hoặc đăng lên Facebook/YouTube

• Kết nối TV trực tiếp qua HDMI để xem video của bạn ở dạng HD

Mang đi khắp mọi nơi

• Thiết kế nhỏ và mỏng vừa vặn dễ dàng với túi áo quần của bạn

• Thời lượng pin lâu hơn cho phép bạn chụp nhiều hơn



 

Kết nối TV trực tiếp qua HDMI

Kết nối TV trực tiếp qua HDMI để xem video 

của bạn ở dạng HD

Đầu cắm USB tích hợp

Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với 

máy tính PC/Mac của bạn

Ghi hình định dạng kép

Video HD đầy đủ rất tuyệt để xem trên TV 

HD. Nhưng nếu bạn muốn gửi video bằng 

email hoặc chia sẻ video trên mạng, tệp HD có 

kích thước lớn phải được nén lại và chuyển 

sang định dạng phù hợp với email. Máy quay 

video của bạn thực hiện công việc này bằng 

cách đưa ra tính năng ghi hình định dạng kép. 

Bật tính năng này và video của bạn sẽ được ghi 

đồng thời ở hai định dạng – HD đầy đủ (1080p) 

và định dạng QWVGA (240p) phù hợp với 

email. Tính năng này cho phép bạn thưởng 

thức video ở chế độ đầy đủ nhất trên TV HD, 

và cho bạn một định dạng để bạn có thể chia sẻ 

bằng hình thức điện tử ngay lập tức.

Video HD đầy đủ (1080p)

Quay và thưởng thức video với chất lượng độ 

nét cao đầy đủ (HD đầy đủ 1080p). "1080" là 

độ phân giải màn hình, tính theo số dòng hàng 

ngang trên màn hình. “p” có nghĩa là quét tăng 

dần, hay sự xuất hiện tuần tự của các dòng 

trong từng khung hình. 1080p cho chất lượng 

video cao cấp thường thấy trong các loại điện 

thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số điển hình. 

Bên cạnh đó, máy quay video sử dụng cùng định 

dạng video như đầu phát và đĩa Blu-ray – 

H.264. Định dạng có độ phức tạp cao này mang 

đến chất lượng hình ảnh HD cao cấp, cho phép 

bạn thưởng thức hồi ức trong như pha lê trên 

video.

Chia sẻ nhanh

Với phần mềm Windows tích hợp sẵn, bạn có 

thể đăng phim của bạn lên các trang web như 

YouTube, Facebook, Twitter và Vimeo một 

cách dễ dàng. Với người dùng Mac, bạn có thể 

dễ dàng tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ với 

iMovie của iLife. Với kỹ thuật nén tiên tiến, định 

dạng video HD (H.264) được sử dụng bởi máy 

quay video của Philips có thể tạo ra những tệp 

nhỏ hơn so với những tệp từ các máy quay 

video chuẩn, máy ảnh số và điện thoại di động 

mà không làm giảm chất lượng video, vì vậy bạn 

có thể chia sẻ chúng nhanh hơn! Những tệp 

này cũng có thể được sử dụng bởi các chương 

trình khác như iPhoto và Windows Movie 

Maker.
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Chất lượng video
• Độ phân giải: HD đầy đủ (1920x1080p) tại 30 fps, 

Chế độ thể thao (1280x720p) tại 60fps, SD (640 x 
480) tại 30 fps

• Độ phân giải ảnh: 12 MP, 8 MP
• Định dạng: Nén video H.264, Nén âm thanh AAC, 

Định dạng tệp MP4
• Chế độ cảnh: Tự động, Tuyết/Bờ biển, Ban đêm, 

Chiếu sáng nền, Hoàng hôn, Fine-Skin
• Hiệu ứng: Bình thường, Nâu đỏ, Đen trắng, Âm 

bản, Những năm bảy mươi, Tương tự, Lọc màu
• Cân bằng trắng: Tự động cân bằng trắng
• Phơi sáng: Điều khiển phơi sáng tự động

Ống kính và cảm biến
• Ống kính: Tự động lấy tiêu cự (0,1m đến vô hạn)
• Độ mở: F2.8
• Thu phóng: 5x nhiều bước nhanh kỹ thuật số
• Cảm biến: 1:3,2 inch, Cảm biến CMOS 8MP

Tính năng máy quay video
• Tạo dấu vết nhanh: cho nhưng chỗ nổi bật của 

video
• Soạn thảo đơn giản: Chỉnh sửa phim trên máy quay 

video
• Ghi hình kép: ở định dạng HD đầy đủ, ở định dạng 

phù hợp với email
• Nâng cao: Tự động lấy tiêu cự, Theo dấu khuôn 

mặt, Phát hiện nụ cười
• Đèn Flash: Đèn LED Flash cho môi trường tối
• 3 giây ghi hình trước: CÓ
• Thời gian khởi động: 2 giây
• Tự động tắt: 3 phút
• Gắn chân đỡ: CÓ

Màn hình
• LCD 3 inch (đường chéo) cảm ứng: CÓ
• Độ phân giải 960 x 240 pixel: CÓ

Phần mềm Philips Arcsoft
• Chia sẻ dễ dàng: tải trực tiếp lên Facebook, tải trực 

tiếp lên YouTube, nút tải lên các trang web, nút tải 

lên cho email
• Chỉnh sửa video: thêm tiêu đề, nhạc và công trạng, 

tạo phim, cắt video

Pin
• Loại: Pin Li-ion
• Thời lượng: 120 phút
• Thời gian sạc: 3,5 giờ bằng bộ nối tiếp, 5,5 giờ 

thông qua USB máy tính

Dung tích
• Bộ nhớ trong: 128 MB
• Thiết bị lưu trữ ghi hình: Thẻ Micro SD (lên đến 32 

GB)
• Thời gian ghi: 1 giờ cho 4 GB với HD đầy đủ, 1 

giờ @ 1 GB với SD

Cổng vào và cổng ra
• Cổng ra TV: HDMI
• USB: Cổng USB nắp lật tích hợp (USB2.0)
• Cổng ra âm thanh: thông qua HDMI
• Loa: Loa tích hợp
• Micrô: Giảm nhiễu gió, Micrô định hướng stereo

Kích thước
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 54 x 110 x 21,5 mm

Yêu cầu tối thiểu
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6,0, Bộ xử lý 
PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM và 64 MB Video 
RAM

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

• Loại khác: Độ phân giải màn hình 1024 x 768, 
300MB vùng đĩa cứng còn trống, USB v1,1

Phụ kiện đi kèm
• Hướng dẫn sử dụng nhanh: CÓ
• Phần mềm Philips Arcsoft: .
•

CAM295BL/00

Các thông số

Máy quay video HD
  

http://www.philips.com

