
 

 

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Superieure, levensechte 

videoverbinding
De SPC1000NC is de ultieme verbinding met uw vrienden en familie. De videobeelden 
met hoge resolutie en het heldere en natuurlijke geluid zullen hen versteld doen staan. 
Het is alsof u zelf naast hen zit.

Geweldige videokwaliteit
• 5 megapixels voor een uitstekende beeldkwaliteit
• Natuurgetrouwe ervaring dankzij video van 60 frames per seconde
• 5x digital zoom voor superieure close-ups
• Nauwkeurige glazen lens voor scherpere beeldkwaliteit
• Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch

Heldere en natuurlijke stem
• Ingebouwde, digitale richtmicrofoon voor helder geluid

Verrassende videofuncties
• Een persoonlijk logo aan uw webcasts toevoegen
• De achtergrond veranderen
• Leuke frames en effecten



 Foto's van 5 megapixels
De technologie biedt 5 MP voor foto's en de 
kwaliteit is hoog genoeg voor het maken van 
afdrukken met een hoge resolutie van 
posterformaat. De speciale softwareverbetering 
biedt u zelfs 2 MP voor geïnterpoleerde 
videostreaming.

Video van 60 frames per seconde
Geniet van natuurlijke, full-motion video met 60 
frames per seconde. Dit is ideaal om te videochatten 
met vrienden of voor hoogwaardige huisbewaking.

5x digitale zoom
Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen 
voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom 
volledig via de interface op het scherm terwijl u naar 
het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld 
perfect aanpassen.

Groothoeklens
De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een 
groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op 
dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. 
Er passen meer personen in het videoframe zonder 
verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert uw 
gezicht automatisch en beweegt de lens in uw 
richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al 
beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de 
vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te 
voeren.

Richtmicrofoon
De richtmicrofoon stelt zich in op uw stem, zodat u 
op normale toon kunt spreken en niet dichtbij hoeft 
te gaan zitten om verstaanbaar te zijn. Hierdoor 
wordt de achtergrondruis automatisch verminderd 
en komt het geluid natuurlijker over.

De achtergrond veranderen
Vervang de echte achtergrond en laat uw vrienden 
geloven dat u ergens anders bent! U kunt gewoon 
rondlopen en chatten zoals normaal, terwijl de 
software de achtergrond automatisch aanpast. U 
kunt kiezen uit 15 geweldige achtergronden of uw 
eigen favoriete achtergrond uploaden en 
projecteren.
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: 1,3 MP
• Videoresolutie: 1,3 MP
• Fotoresolutie: 1,3 MP
• Max. framesnelheid: 60 fps
• Lens: F2,8, D80°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 5,0 MP

Techniek
• Laptopbeugel
• LCD-beugel
• CRT-standaard
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Snelstartknop
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processor: Pentium III 800 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 512 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

40 x 82 x 88 mm
• Gewicht van het product (g): 110

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Hoeveelheid: 1
• Hoogte: 186 mm
• Lengte: 190 mm
• Breedte: 92 mm
• Brutogewicht: 0,435 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,325 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Hoeveelheid: 6
• Lengte: 392 mm
• Breedte: 292 mm
• Hoogte: 220 mm
• Brutogewicht: 3,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,55 kg
•

Specificaties
Webcam
1,3 MP CMOS
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