
 

 

Philips
Webkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Kiváló, élethű videokapcsolat

Az SPC1000NC a minőségi kapcsolattartás lehetőségét teremti meg barátaival és 
családjával. A nagy felbontású képek láttán és a tiszta, természethű hangzástól a lélegzetük 
is el fog állni. Nem fogják elhinni, hogy nem egy helyiségben tartózkodik velük!

Lenyűgöző képminőség
• 5 megapixel a kiemelkedő képminőségért
• Természetes élmény a 60 képkocka/másodperces videóval
• 5x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez
• A precíziós üveglencsék élesebb képminőséget nyújtanak
• A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek rá a videoképre.
• Az arckövetés automatikusan követi az arcát

Tiszta és természethű hangzás
• Beépített digitális irányított mikrofon gondoskodik a tiszta hangokról

Élvezetes videofunkciók
• Saját logójával teheti egyedivé a videocsevegést
• Háttér változtatása
• Izgalmas videoképek és effektusok



 5 megapixeles fényképek
Ez a technológia 5 megapixeles fényképek készítését 
teszi lehetővé olyan minőségben, hogy nagy 
felbontásban, poszter méretben nyomtathatóak ki. A 
különleges szoftveres képjavítás révén pedig a 2 
megapixeles interpolált video streaming sem 
lehetetlen.

60 képkocka másodpercenként, videó
A 60 képkocka másodpercenkénti sebesség 
természethű és a mozgást teljes mértékben 
visszaadó videót állít elő. Ideális videocsevegéshez 
vagy otthona figyelésére kiváló minőségben.

5x digitális zoom
Hozza közelebb vagy vigye távolabb fotóalanyát és 
készítsen tökéletesen megkomponált képeket. A 
képernyőn megjelenő kezelőfelületről irányíthatja a 
zoom funkciókat, közben mindvégig figyelemmel 
kísérheti és tökéletesen beállíthatja a képet.

Nagylátószögű objektív
A nagylátószögű, csúcsminőségű üveg objektív 
nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű 
objektív a fényképezőgépek naglátószögű 
objektívjéhez hasonlóan működik, s a képen több 
személy jeleníthető meg a képminőség romlása 
nélkül.

Automatikus arckövetés
A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan 
észleli az arcát, és mozgásba hozza az objektívet, 
hogy követhesse, ahogyan mozog. A kép 
középpontjában maradhat akkor is, ha 
videokonferencia közben mozog. A kamera a 
kifejezés szabadságát és a természetes társalgás 
élményét nyújtja.

Irányított mikrofon
Az irányított mikrofon a hangjára fókuszál, így 
természetes módon beszélhet, nem szükséges 
közelebb hajolni a mikrofonhoz. Ezzel a háttérzajok 
is automatikusan megszűnnek, s még természethűbb 
hangzás jön létre.

Háttér változtatása
Cserélje le a valós hátteret és tréfálja meg barátait, 
hogy nem is saját szobájából beszél. A csevegés 
közben nyugodtan mozoghat, a szoftver 
automatikusan folyamatosan kitölti a hátteret. 15 
remek háttér közül választhat, vagy feltöltheti és 
kivetítheti az Önnek tetsző hátteret.
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Videó és fénykép bevitele
• Érzékelő: CMOS
• Érzékelő felbontása: 1,3 MP
• Képfelbontás: 1,3 MP
• Fénykép-felbontás: 1,3 MP
• Max. képfekvencia: 60 képkocka/másodperc
• Objektív: F2.8, D80°
• Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
• Min. megvilágítás: < 5 lux
• Színmélység: 24 bit
• Interpolált fénykép-felbontás: 5,0 MP

Mechanika
• Laptop csíptető
• LCD csíptető
• CRT állvány
• Asztali állvány
• Digitális beépített mikrofon
• Gyorsindító gomb
• Fénykép gomb

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Szoftver
• VLounge: Premium
• Videó hozzáadása a következőhöz:: Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, 
Windows Live Messenger

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processzor: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
• RAM memória: 512 MB RAM
• Hangkártya
• USB-vel: Szabad USB port
• Internetcsatlakozás
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• PC csatlakozás: USB 2.0

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 40 x 82 x 88 mm
• Termék tömege (g): 110

Csomagolásadatok
• 12 nc: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Mennyiség: 1
• Magasság: 186 mm
• Hosszúság: 190 mm
• Szélesség: 92 mm
• Bruttó tömeg: 0,435 kg
• Táratömeg: 0,325 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 392 mm
• Szélesség: 292 mm
• Magasság: 220 mm
• Bruttó tömeg: 3,5 kg
• Táratömeg: 2,55 kg
•

Műszaki adatok
Webkamera
1,3 MP CMOS
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