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Berbagi webcam
Nikmati setiap momen
Berbagi hal terbaik dalam hidup Anda dengan video dan suara kualitas tinggi. Fungsionalitas maksimal
dengan video nyata 1,3 MP, foto 8 MP, 5x zoom digital, dan lensa sudut lebar memungkinkan lebih
banyak orang masuk ke dalam frame. Keseruan maksimal dengan Ubah Latar Belakang.
Kualitas gambar sempurna
• Resolusi 1,3 Mega Piksel nyata untuk kualitas gambar yang luar biasa
• Lebih banyak detail dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel
• Pengalaman alami berkat video 60 frame per detik
• 5x zoom digital untuk close-up mengagumkan
• Lensa sudut lebar memungkinkan lebih banyak orang dimuat dalam frame video
• Pelacakan wajah secara otomatis mengikuti wajah Anda
Suara yang jernih dan alami
• Suara berkualitas tinggi berkat mikrofon direksional internal
• Pengurangan noise meningkatkan kejernihan suara
Fitur video yang seru
• Ubah Latar Belakang Anda
• Efek dan bingkai seru yang menarik
• Tambahkan logo seru Anda sendiri untuk mempersonalisasi webcast
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Webcam notebook
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Kelebihan Utama
True 1.3 Mega Pixel

Tidak ada yang terlewatkan dengan resolusi video 1,3
Mega Piksel nyata. Gambar bergerak kualitas tinggi
yang luar biasa untuk rekaman webcam yang nyaman
di mata.

Resolusi foto 8 Mega Piksel

Webcam memberikan Anda lebih banyak detail
dengan foto (terinterpolasi) beresolusi 8 Mega Piksel.
Cukup tinggi untuk mencetak gambar berukuran
poster dalam resolusi tinggi.

Video 60 frame per detik

Ciptakan video gerakan penuh yang terlihat alami
pada 60 frame per detik. Ideal untuk obrolan video
dengan teman atau pemantauan rumah kualitas tinggi.

5x zoom digital

Memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan
frame gambar yang sempurna. Anda mengontrol
zoom secara keseluruhan melalui antarmuka layar
saat Anda melihat gambar sehingga Anda dapat
menyesuaikannya dengan sempurna.

Lensa wide-angle

Lensa kaca sudut lebar dan berkualitas tinggi
memberikan Anda bidang tampilan yang lebih besar.
Lensa sudut lebar beroperasi dengan cara yang sama
seperti lensa fotografi sudut lebar dan memuat lebih
banyak orang dalam frame video tanpa menurunkan
kualitas video.

Pelacakan wajah otomatis

Perangkat lunak kamera yang canggih secara
otomatis mendeteksi wajah Anda dan menggerakkan
lensa untuk mengikuti gerakan Anda. Anda tetap di
tengah gambar sekalipun Anda bergerak selama
konferensi video. Ini memberi Anda kebebasan untuk
mengekspresikan diri dan berbicara secara alami.

Spesifikasi
Mikrofon direksional internal

Nikmati suara berkualitas tinggi berkat mikrofon
direksional internal. Berbicara secara alami dan bebas
atau tambahkan suara ke klip video rekaman.

Reduksi noise

Teknologi pengurangan noise yang luar biasa ini
mengurangi noise latar belakang dan meningkatkan
kejernihan suara baik di lingkungan yang senyap
maupun bising.

Ubah Latar Belakang Anda

Mengganti latar belakang nyata dan tipu teman Anda
agar berpikir Anda berada di tempat lain! Anda dapat
bergerak dan mengobrol seperti biasa, sementara
perangkat lunak secara otomatis mengisi latar
belakang Anda. Terdapat 15 pilihan latar belakang
yang bagus, atau Anda dapat mengunggah dan
menampilkan latar belakang favorit Anda.

Efek/bingkai seru yang menarik

Mekanika
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: 1.3 MP CMOS
Apertur maksimum lensa: F:2.6
Sudut tampilan lensa: 80 derajat, sudut lebar
Konstruksi lensa: 4 elemen
Keseimbangan putih: 2600 - 7600 k
Iluminasi minimum: < 5 lux
Format data: YUY2, MJPEG
Kedalaman warna: 24 bit

Resolusi
•
•
•
•
•

Resolusi video: 1.3 MP
Resolusi foto: 1.3 MP
Resolusi video yang diinterpolasi: 2.0 MP
Resolusi foto yang ditambahkan: 8.0 MP
Laju bingkai maksimum: 60 fps

Audio

• Mikrofon: Mikrofon terpasang
• Reduksi noise

Buat obrolan tetap seru dengan menambahkan yang
tak terduga. Kejutkan teman Anda dengan salah satu
dari sepuluh bingkai seru bertema di sekeliling wajah
Anda sehingga cocok dengan obrolan Anda. Atau
hibur mereka dengan efek khusus seru yang akan
membuat Anda terlihat seperti gambar negatif,
timbul, atau bahkan terdistorsi.

Fitur tambahan

Tambahkan logo seru ke siaran web
Anda

Prngkat Lunak

Personalisasikan siaran web atau blog dengan
menambahkan logo seru Anda sendiri. Perangkat
lunak khusus ini memungkinkan Anda menyisipkan
gambar kecil di salah satu sudut video streaming,
sama seperti logo saluran TV yang muncul di televisi.

• Zoom digital: 5x
• Face tracking
• Fitur video yang seru: Ubah Latar Belakang Anda,
Bingkai seru, Logo seru, Efek seru
• Tombol snapshot
• LED aktivitas Nyala/Mati
• Perangkat lunak khusus: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Tambahkan video ke: Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger

Persyaratan Sistem

• Sistem Operasi: Microsoft Windows XP (SP2),
Microsoft Windows Vista
• Pengolah: Pentium® III, 850 Mhz atau yang setara
• Memori RAM: 256 MB RAM
• Ruang hard disk: 200 MB
• USB: Port USB gratis
• CD-ROM atau DVD-ROM

Konektivitas
•
•
•
•

Panjang kabel: 1,5 meter
Antarmuka: USB 1.1, USB 2.0
Kelas video USB: UVC
Daya: Disediakan via kabel USB

Dimensi produk

• Ukuran produk (L x T x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Product dimensions with stand (L x T x D):
4 x 8,8 x 8,8 cm
• Berat (dengan dudukan): 0,105 kg

Dimensi kemasan

•
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 39607 7
Jumlah produk yang disertakan: 1
Jenis kemasan: Kardus
Ukuran kemasan (L x T x D): 19 x 19 x 10 cm
Berat bersih: 0,105 kg
Berat kotor: 0,41 kg
Berat tara: 0,305 kg
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•
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 42355 1
Jumlah kemasan konsumen: 6
Outer carton (L x L x T): 59 x 39,8 x 12,7 cm
Berat bersih: 0,63 kg
Berat kotor: 3,22 kg
Berat tara: 2,59 kg

