
 

 

Philips
Cameră Web

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Conexiune superbă, realistă

SPC1000NC este cel mai bun mijloc de comunicare cu prietenii. Semnalul video de înaltă 
rezoluţie şi sunetul natural vor satisface chiar şi cele mai exigente pretenţii. Este ca şi cum 
aţi fi în aceeaşi cameră cu prietenii dumenavoastră.

Cea mai bună calitate a imaginii
• 5 megapixeli, pentru o calitate excelentă a imaginii
• Atmosferă naturală la 60 de cadre pe secundă
• Zoom digital 5x pentru prim-planuri superbe
• Obiectivul din sticlă, de precizie, oferă o claritate mai mare a imaginilor
• Obiectivul panoramic permite includerea mai multor persoane în imagine
• Sistemul urmărește automat faţa

Voce clară și naturală
• Microfon direcţional integrat, pentru un sunet clar

Funcţii video amuzante
• Adăugaţi-vă propriul logo pentru a personaliza transmisia prin web
• Schimbaţi fundalul
• Încadrări și efecte video amuzante



 Fotografii de 5 megapixeli
Tehnologia de ultimă oră permite atingerea unei 
rezoluţii de 5 MP pentru fotografii, la o calitate 
suficient de ridicată pentru a tipări imagini de 
dimensiunea unui poster, la rezoluţie mare. 
Software-ul special permite atingerea unei rezoluţii 
interpolate de 2 MP pentru streaming video.

Filmare la 60 de cadre pe secundă
Creaţi videoclipuri naturale, la 60 de cadre pe 
secundă. Acest nivel de calitate este ideal pentru 
videochat cu prietenii și monitorizare de înaltă 
calitate.

Zoom digital 5x
Apropiaţi și îndepărtaţi pentru a obţine încadrarea 
perfectă pentru orice imagine. Zoomul este 
controlat integral de către dumneavoastră prin 
intermediul interfeţei de pe ecran în timp ce 
vizualizaţi imaginea pentru a o putea ajusta perfect.

Obiectiv panoramic
Obiectivul panoramic, de înaltă calitate, oferă un 
câmp vizual mai larg. Obiectivul panoramic 
funcţionează în același mod ca orice obiectiv foto 
panoramic și permite includerea mai multor 
persoane în imagine, fără pierderi de calitate video.

Urmărire automată a feţei
Software-ul de ultimă generaţie al camerei 
detectează automat faţa dumneavoastră și 
deplasează obiectivul pentru a vă urmări în timp ce vă 
mișcaţi. Rămâneţi în centrul imaginii chiar și în timpul 
videoconferinţelor. Aveţi astfel libertatea de a vă 
exprima și de a conversa natural.

Microfon direcţional
Microfonul direcţional preia doar vocea 
dumenavoastră, astfel încât veţi putea vorbi natural și 
nu va fi nevoie să staţi excesiv de aproape de 
microfon, pentru a fi auzit. Microfonul elimină 
automat zgomotul de fundal și generează un sunet 
mult mai natural.

Schimbaţi fundalul
Înlocuiţi fundalul real și păcăliţi-vă prietenii, făcându-
i să creadă că vă aflaţi în altă parte! Vă puteţi mișca 
absolut normal în timp ce software-ul se va ocupa de 
modificarea fundalului din spatele dumneavoastră. 
Puteţi alege unul dintre cele 15 fundaluri, sau puteţi 
încărca și proiecta un fundal propriu.
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Captură video și instantanee
• Senzor: CMOS
• Rezoluţie senzor: 1,3 MP
• Rezoluţie video: 1,3 MP
• Rezoluţie instantaneu: 1,3 MP
• Rată de afișare max.: 60 cadre/s
• Obiectiv: F2.8, D80°
• Balans de alb: 2600 – 7600 k
• Iluminare minimă: < 5 lux
• Profunzime culori: 24 bit
• Rezoluţie instantaneu interpolată: 5,0 MP

Elemente mecanice
• Sistem de susţinere laptop
• Sistem de susţinere LCD
• Stativ CRT
• Stativ desktop
• Microfon digital încorporat
• Buton Quicklaunch
• Buton Instantaneu

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Software
• VLounge: Premium
• Adăugare video la: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Procesor: Pentium III 800 MHz sau superior
• Memorie RAM: 512 MB RAM
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit
• Conexiune la Internet
• Spaţiu pe hard disk: 200 MB
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 40 x 82 x 88 mm
• Greutate produs (g): 110

Informaţii ambalaj
• 12NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Cantitate: 1
• Înălţime: 186 mm
• Lungime: 190 mm
• Lăţime: 92 mm
• Greutate brută: 0,435 kg
• Greutate proprie: 0,325 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Cantitate: 6
• Lungime: 392 mm
• Lăţime: 292 mm
• Înălţime: 220 mm
• Greutate brută: 3,5 kg
• Greutate proprie: 2,55 kg
•

Specificaţii
Cameră Web
1,3 MP CMOS
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