
 

 

Philips
Webkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Overlegen og naturtro 

videoforbindelse
SPC1000NC er din kvalitetsforbindelse til venner og familie. Video i høj opløsning samt 
klar og naturlig lyd vil helt sikkert være overvældende for dem, du taler med. Det vil virke, 
som om du er i samme rum som dem.

Fantastisk videokvalitet
• 5 megapixel giver fantastisk billedkvalitet
• Naturlig oplevelse takket være 60 billeder pr. sekund (video)
• 5x digital zoom til perfekte nærbilleder
• Præcisions-glasobjektiv giver skarpere billedkvalitet
• Vidvinkelobjektiv får flere mennesker med i videorammen
• Ansigtssporing følger automatisk dit ansigt

Klar og naturlig stemmegengivelse
• Indbygget digital retningsbestemt mikrofon giver klar lyd

Sjove videofunktioner
• Tilføj dit eget sjove logo for at gøre din webcast mere personlig
• Udskift din baggrund
• Spændende sjove rammer og effekter



 Snapshot med 5 megapixel
Teknologien giver mulighed for 5 megapixel til fotos, 
og kvaliteten er høj nok til udskrivning af billeder i 
plakatstørrelse i høj opløsning. Med den specielle 
softwareforbedring får du endda 2 megapixel til 
interpoleret videostreaming.

60 billeder pr. sekund (video)
Skab naturligt udseende video i fuld bevægelse med 
60 fps (frames per second). Det er perfekt til video-
chat med vennerne eller overvågning af hjemmet i 
høj kvalitet.

5x digital zoom
Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af 
et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende 
via grænsefladen på skærmen, mens du ser på 
billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Vidvinkelobjektiv
Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et 
større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på 
samme måde som et vidvinkelobjektiv til 
fotografering, og det giver plads til flere personer i 
videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Automatisk ansigtssporing
Den nyeste kamerasoftware registrerer automatisk 
dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du 
bevæger dig. Du bliver i midten af billedet, selvom du 
bevæger dig under en videokonference. Det giver dig 
frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en 
naturlig måde.

Retningsbestemt mikrofon
Den retningsbestemte mikrofon indstiller sig mod 
din stemme, så du kan tale naturligt og ikke behøver 
bevæge dig tættere på mikrofonen for at kunne 
høres. Dette reducerer automatisk baggrundsstøj og 
giver en mere naturlig lyd.

Udskift din baggrund
Udskift den virkelige baggrund, og snyd dine venner 
til at tro, at du er et andet sted! Du kan bevæge dig 
rundt og chatte som normalt, mens softwaren 
automatisk fylder baggrunden bag dig. Der er 15 
fantastiske baggrunde at vælge imellem, eller du kan 
uploade og projicere din egen yndlingsbaggrund.
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Optagelse af video & snapshots
• Sensor: CMOS
• Sensoropløsning: 1,3 MP
• Videoopløsning: 1,3 MP
• Snapshot-opløsning: 1,3 MP
• Maks. billedhastighed: 60 fps
• Objektiv: F2.8, D80 °
• Hvidbalance: 2600 – 7600 k
• Minimumsbelysning: < 5 lux
• Farvedybde: 24 bit
• Interpoleret snapshot-opløsning: 5,0 MP

Mekanik
• Beslag til bærbar computer
• LCD-beslag
• CRT-holder
• Desktop-holder
• Indbygget digital mikrofon
• Quicklaunch-knap
• Snapshot-knap

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Software
• VLounge: Premium
• Føj video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 

Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processor: Pentium III 800 MHz eller hurtigere

• RAM-hukommelse: 512 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internettilslutning
• Harddisk-plads: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 40 x 82 x 88 mm
• Produktvægt (g): 110

Emballagedata
• 12 NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Mængde: 1
• Højde: 186 mm
• Længde: 190 mm
• Bredde: 92 mm
• Bruttovægt: 0,435 kg
• Taravægt: 0,325 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Mængde: 6
• Længde: 392 mm
• Bredde: 292 mm
• Højde: 220 mm
• Bruttovægt: 3,5 kg
• Taravægt: 2,55 kg
•
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