
 

 

Philips
Webová kamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Vynikajúce video pripojenie, 

ako živé
SPC1000NC je vaše kvalitné pripojenie k priateľom a rodine. Zabezpečuje video vo 
vysokom rozlíšení a čistý a prirodzený zvuk, ktorý istotne ostatným vyrazí dych. Je to 
takmer akoby ste boli s nimi v jednej miestnosti.

Úžasná kvalita videa
• 5 megapixelov pre výnimočnú kvalitu obrazu
• Prirodzený zážitok vďaka 60 snímkam videa za sekundu
• 5 x digitálny zoom pre vynikajúce detailné zábery
• Presný sklenený objektív ponúka ostrejšiu kvalitu obrazu
• Širokouhlý objektív dostane viacero ľudí na videosnímku
• Sledovanie tváre automaticky nasleduje vašu tvár

Čistý a prirodzený hlas
• Zabudovaný digitálny smerový mikrofón pre čistý zvuk

Zábavné video funkcie
• Pridajte svoje vlastné zábavné logo a dodajte tak webovému vysielanie váš štýl
• Zmeňte svoje pozadie
• Úžasné zábavné rámiky a efekty



 5-megapixelové snímky
Táto technológia zabezpečuje rozlíšenie 5 MP pre 
fotografie s dostatočnou kvalitou pre tlač obrázkov 
veľkosti plagátu vo vysokom rozlíšení. Pomocou 
špeciálneho softvérového vylepšenia dosiahnete 
dokonca rozlíšenie 2 MP pre interpolované prúdové 
video.

60 snímok videa za sekundu
Vytvárajte prirodzene vyzerajúce a pohyblivé video 
rýchlosťou 60 snímok za sekundu. Ideálne pre 
videokomunikáciu s priateľmi alebo monitorovanie 
domácnosti vo vysokej kvalite.

5 x digitálny zoom
Priblížte a oddiaľte, aby ste zaistili vynikajúce 
snímanie akéhokoľvek obrazu. Nastavujte zoom cez 
rozhranie na obrazovke, zatiaľ čo sa pozeráte na 
obrázok, takže ho môžete vynikajúco kontrolovať.

Širokouhlý objektív
Širokouhlý vysokokvalitný sklenený objektív 
zabezpečuje väčšie zorné pole. Širokouhlý objektív 
funguje rovnakým spôsobom ako širokouhlý 
fotografický objektív a umožní snímanie viacerých 
osôb na videosnímku bez akejkoľvek straty kvality 
videa.

Automatické sledovanie tváre
Moderný softvér kamery automaticky zaznamená 
vašu tvár a bude nastavovať objektív, aby vás počas 
pohybu sledoval. Zostanete v strede obrazu aj v 
prípade, že sa počas videokonferencie budete hýbať. 
Zaistí vám voľnosť, aby ste sa prejavili a prirodzene 
konverzovali.

Smerový mikrofón
Smerový mikrofón sa zameria na váš hlas, takže 
môžete hovoriť prirodzene a nemusíte sa posúvať 
bližšie k mikrofónu, aby vás bolo počuť. Takto sa 
automaticky potlačí šum pozadia a dosiahne 
prirodzenejší zvuk.

Zmeňte svoje pozadie
Nahraďte vaše reálne pozadie a zaskočte svojich 
priateľov, aby si mysleli, že ste niekde úplne inde. 
Môžete sa normálne pohybovať a diskutovať, zatiaľ 
čo softvér bude automaticky vypĺňať pozadie za 
vami. Môžete si vybrať z 15 vynikajúcich pozadí, 
prípadne môžete nahrať a zobrazovať svoje vlastné 
obľúbené pozadie.
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Snímanie videa a momentiek
• Snímač: CMOS
• Rozlíšenie senzora: 1,3 MP
• Rozlíšenie videa: 1,3 MP
• Rozlíšenie momentky: 1,3 MP
• Max. rýchlosť snímok: 60 snímok za sekundu
• Objektív: F2,8, D 80°
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Min. intenzita osvetlenia: < 5 luxov
• Hĺbka farieb: 24 bit
• Rozl. vloženej momentky: 5,0 MP

Mechanizmus
• Svorka prenosného počítača: áno
• Svorka LCD: áno
• CRT stojan: áno
• Stojan na stôl: áno
• Digitálny vstavaný mikrofón: áno
• Tlačidlo pre rýchle spustenie: áno
• Tlačidlo momentky: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa

Softvér
• VLounge: Premium
• Pridať video k: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Procesor: Pentium III 800 MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 512 MB RAM
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Pripojenie na Internet: áno
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Počítačové prepojenie: USB 2.0

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 40 x 82 x 88 mm
• Hmotnosť produktu (g): 110

Údaje o balení
• 12 NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Množstvo: 1
• Výška: 186 mm
• Dĺžka: 190 mm
• Šírka: 92 mm
• Hmotnosť brutto: 0,435 kg
• Hmotnosť obalu: 0,325 kg

Vonkajší kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Množstvo: 6
• Dĺžka: 392 mm
• Šírka: 292 mm
• Výška: 220 mm
• Hmotnosť brutto: 3,5 kg
• Hmotnosť obalu: 2,55 kg
•

Technické údaje
Webová kamera
1,3 MP CMOS
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