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Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
dzięki ekranowi dotykowemu
Nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć w jakości Full HD jest niezwykle proste dzięki kamerze ESee 

CAM300. 3-calowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie, a dzięki funkcjom 

natychmiastowej edycji i pierwszego wrażenia możesz natychmiast podzielić się dowolnymi treściami z 

innymi — zarówno za pośrednictwem telewizora, jak i Internetu.

Nagrywaj filmy w jakości Full HD — szybko i prosto
• Wspomnienia ożyją dzięki szczegółowym filmom w jakości HD
• Rozdzielczość do 12 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami
• Ekran dotykowy 3" zapewnia płynną i intuicyjną obsługę
• Wyraźniejsze filmy technologia zapobiegająca drganiom obrazu
• Lampa błyskowa, automatyczne ustawianie ostrości i wykrywanie uśmiechu

Podziel się ulubionymi zdjęciami i filmami, bez wysiłku
• Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/

Macintosh
• Natychmiastowa, prosta edycja filmów z poziomu kamery
• Nagrywanie w dwóch formatach — filmy Full HD w formatach pozwalających na łatwe 

przesłanie pocztą e-mail
• Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube
• Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie 

treści wideo w jakości HD



 Bezpośrednie połączenie z TV za 
pośrednictwem złącza HDMI

Bezpośrednie połączenie z telewizorem za 
pośrednictwem złącza HDMI umożliwia 
oglądanie treści wideo w jakości HD

Wbudowana wtyczka USB

Wbudowana wtyczka USB pozwala 
bezproblemowo łączyć się z komputerami 
klasy PC/Macintosh

Zaawansowana technologia 
zapobiegająca drganiom obrazu

Zaawansowana technologia zapobiegająca 
drganiom obrazu pozwala nagrywać wspaniałe 
filmy, którymi z dumą można się dzielić. 
Wykorzystujące zaawansowane algorytmy 
czujniki Gyro pozwalają nagrywać stabilne filmy 
bez zakłóceń. Czujniki dokonują pomiaru 
dystansu odległości między podłożem i 

obiektywem aparatu, a następnie dokonują 
koniecznych zmian po poruszeniu kamerą. Ta 
zaawansowana technologia pozwala cieszyć się 
za każdym razem wyraźnym obrazem, dając 
możliwość uchwycenia najwspanialszych 
momentów we wspaniałych filmach.

Nagrywanie w dwóch formatach

Filmy w jakości Full HD świetnie się ogląda na 
telewizorach HD. Aby jednak wysłać film 
pocztą e-mail lub go udostępnić, konieczna jest 
kompresja i konwersja dużego pliku do 
formatu umożliwiającego wysłanie pocztą e-
mail. Ta kamera eliminuje ten problem dzięki 
funkcji nagrywania w dwóch formatach. Po 
włączeniu funkcji filmy są jednocześnie 
nagrywane w 2 formatach — Full HD (1080p) 
oraz QWVGA (240p), co umożliwia łatwe 
wysyłanie plików pocztą e-mail. Dzięki temu 
możesz oglądać swoje filmy w najwyższej 
jakości na ekranie telewizora HD, a 
jednocześnie błyskawicznie wysyłać je pocztą 
e-mail.

Filmy Full HD (1080p)

Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD 
(1080p). Liczba 1080 odnosi się do 
rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii 

poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza 
technologię „Progressive Scan”, czyli 
sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. 
Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość 
znacznie przewyższającą możliwości typowych 
telefonów komórkowych lub aparatów. 
Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam 
format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli 
H.264. Ten wysoce zaawansowany format 
zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie 
nadaje się do nagrywania filmów.

Szybkie udostępnianie

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu 
systemu Windows możesz w prosty sposób 
publikować swoje filmy na YouTube, 
Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy 
komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób 
organizować, edytować i udostępniać swoje 
treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu 
iLife. Dzięki zaawansowanej technologii 
kompresji plików format wideo H.264 
wykorzystywany w kamerach Philips pozwala 
na tworzenie plików o mniejszej objętości w 
porównaniu ze standardowymi kamerami, 
aparatami cyfrowymi i telefonami 
komórkowymi — bez utraty jakości. W ten 
sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze 
znajomymi. Plików tych można używać także w 
innych programach, np. iPhoto i Windows 
Movie Maker.
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