
 

 

Philips
Webbkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC
Suverän, verklighetstrogen 

förbindelse
SPC1000NC är din kvalitetsförbindelse med vänner och familj. Den högupplösta bilden 
och det tydliga och naturtrogna ljudet kommer utan tvekan att få dem att tappa andan. 
Det är nästan som om du befann dig i samma rum som dem.

Enastående bildkvalitet
• 5 MP för utmärkt bildkvalitet
• Naturlig upplevelse tack vare video med 60 bilder per sekund
• 5x digital zoom för suveräna närbilder
• Glasobjektiv med hög precision ger skarpare bildkvalitet
• Med vidvinkelobjektivet ryms fler personer i videobildrutan
• Automatisk identifiering följer ansiktet

Tydlig och naturlig röst
• Inbyggd riktad digitalmikrofon för tydligt ljud

Roliga videofunktioner
• Visa vem du är i din webbsändning genom att lägga till en egen rolig logotyp
• Ändra bakgrunden
• Spännande och roliga ramar och effekter



 5 MP-bilder
En teknik som möjliggör 5 MP för foton och ger en 
kvalitet som är tillräckligt hög för utskrift av bilder i 
affischstorlek med hög upplösning. Med 
specialförbättringen för programvaran får du till och 
med 2 MP för interpolerad videoströmning.

Video med 60 bilder per sekund
Skapa verklighetstrogen video med 60 bilder per 
sekund. Det är perfekt för videochatt med vänner 
eller högkvalitetsövervakning av hemmet.

5x digital zoom
Zooma in och ut och få perfekt skärmvisning av alla 
bilder. Du styr zoomen helt via gränssnittet på 
skärmen samtidigt som du tittar på bilden. På så sätt 
kan du justera den på bästa sätt.

Vidvinkelobjektiv
Det högkvalitativa vidvinkelobjektivet i glas ger ett 
större synfält. Vidvinkelobjektivet fungerar på 
samma sätt som ett vidvinkelobjektiv för 
fotografering och fler människor ryms inom 
videobildrutan utan bildkvalitetsförlust.

Automatisk identifiering
Den senaste kameraprogramvaran identifierar 
automatiskt ansiktet och flyttar linsen så att den 
följer dig när du rör dig. Du visas mitt i bilden även 
om du rör dig under en videokonferens. På så sätt 
kan du utrycka dig och konversera på ett naturligt 
sätt.

Riktad mikrofon
Den riktade mikrofonen fångar upp din röst så att du 
kan prata på ett naturligt sätt och inte behöver luta 
dig fram mot mikrofonen för att höras. Det minskar 
automatiskt bakgrundsljud och ger ett naturligare 
ljud.

Ändra bakgrunden
Byt ut din verkliga bakgrund och lura dina vänner att 
du befinner dig någon annanstans! Du kan förflytta 
dig och chatta som vanligt så fyller programvaran 
automatiskt i bakgrunden. Det finns 15 häftiga 
bakgrunder att välja mellan, eller så kan du ladda upp 
och projicera din egen favoritbakgrund.
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Spela in video och ta foton
• Sensor: CMOS
• Sensorupplösning: 1,3 MP
• Videoupplösning: 1,3 MP
• Fotoupplösning: 1,3 MP
• Max. bildhastighet: 60 fps (bilder/sek.)
• Objektiv: F2.8, D80°
• Vitbalansering: 2600 – 7600 k
• Min. belysning: < 5 lux
• Färgdjup: 24 bitar
• Interpolerad fotoupplösning: 5,0 MP

Mekanik
• Hållare för bärbar dator
• Hållare för LCD-skärm
• CRT-stativ
• Skrivbordsstativ
• Digital inbyggd mikrofon
• Quicklaunch-knapp
• Fotoknapp

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Programvara
• VLounge: Premium
• Lägg till video i: 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 snabbare
• RAM-minne: 512 MB RAM
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning
• Hårddiskutrymme: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 40 x 82 x 88 mm
• Produktvikt (g): 110

Förpackningsinformation
• 12NC: 867000029906
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
• Kvantitet: 1
• Höjd: 186 mm
• Längd: 190 mm
• Bredd: 92 mm
• Bruttovikt: 0,435 kg
• Taravikt: 0,325 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
• Kvantitet: 6
• Längd: 392 mm
• Bredd: 292 mm
• Höjd: 220 mm
• Bruttovikt: 3,5 kg
• Taravikt: 2,55 kg
•
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Webbkamera
1,3 MP CMOS

http://www.philips.com

