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SPC1030NC
Webcam paylaşımı

Her anın keyfini çıkarın
Yaşamınızdaki en güzel anları paylaşmanız için yüksek kaliteli video ve ses. Gerçek 1.3 MP 
video, 8 MP fotoğraf, 5x dijital zoom ve çerçeveye daha fazla kişi sığmasını sağlayan geniş açılı 
objektifle maksimum fonksiyonellik. Arka Plan Değiştirme özelliğiyle gelen maksimum eğlence.

Gelișmiș görüntü kalitesi
• Mükemmel görüntü kalitesi için gerçek 1,3 Mega Piksel
• 8 Mega Piksel (enterp.) çözünürlükle ilgili daha fazla bilgi
• Saniyede 60 kare görüntü sayesinde doğal deneyim
• Süper yakın çekimler için 5x dijital zoom
• Geniș açılı objektif, görüntü karesine daha fazla kișinin girmesini sağlar.
• Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.

Net ve doğal ses
• Dahili yönlü mikrofon sayesinde yüksek kaliteli ses
• Gürültü azaltma, konușma netliğini artırır

Keyifli video özellikleri
• Arkaplanınızı Değiștirin
• Heyecan verici eğlenceli çerçeveler ve efektler
• Kendi eğlence logonuzu ekleyerek web yayımınızı kișiselleștirin



 Gerçek 1,3 Mega Piksel
Gerçek 1,3 Mega Piksel video çözünürlüğüyle hiçbir 
anı kaçırmayacaksınız. Karșılıklı web kamerası 
kullanımı için üstün yüksek kaliteli hareketli görüntü.

8 Mega Piksel fotoğraf çözünürlüğü
Web kameranız 8 Mega Piksel (enterpolasyonlu) 
çözünürlükte fotoğraflarla size daha fazla ayrıntı 
sunar. Bu, yüksek çözünürlüklü poster boyutunda 
resimlerin yazdırılması için yeterlidir.

Saniyede 60 kare görüntü
Saniyede 60 kare ile doğal görünümlü, tam hareketli 
video olușturun. Arkadașlarınızla video sohbet ve 
yüksek kaliteli izleme için son derece uygundur.

5x dijital zoom
Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için 
yakınlaștırın ya da uzaklaștırın. Görüntüye bakarken, 
zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek 
resmi mükemmel șekilde ayarlayabilirsiniz.

Geniș açılı objektif
Geniș açılı, yüksek kaliteli cam objektif ile daha geniș 
bir görüș alanı elde edersiniz. Geniș açılı objektif, 
geniș açılı fotoğraf objektifi gibi çalıșır ve video 
kalitesinden taviz vermeden daha fazla kișiyi kareye 
dahil edebilir.

Otomatik yüz takibi
Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü 
otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde 
lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında 
hareket etseniz bile görüntünün merkezinde 
kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade 
etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

Dahili yönlü mikrofon
Dahili yönlü mikrofon sayesinde yüksek kaliteli ses 
deneyimi yașayın. Doğal ve serbest bir biçimde 
konușun veya bir video klibine ses ekleyin.

Gürültü azaltma
Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, 
arkaplandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, hem 
de sessiz ortamlarda konușma netliğini artırır.

Arkaplanınızı Değiștirin
Gerçek arkaplanınızı değiștirin ve arkadașlarınızı 
bașka bir yerde olduğunuza inandırın! Yazılım 
arkaplanınızı otomatik olarak doldururken, her 
zamanki gibi etrafta gezinebilir ve sohbet 
edebilirsiniz. Seçebileceğiniz 15 muhteșem arkaplan 
bulunmaktadır. Ayrıca kendi arka sahnenizi 
yükleyebilir ve oynatabilirsiniz.

Heyecan verici eğlenceli çerçeveler/
efektler
Beklenmedik șeylerle sohbete neșe katın. Sohbet 
sırasında yüzünüzün etrafına ekleyebileceğiniz on 
adet temalı eğlenceli çerçeve ile arkadașlarınızı 
șașırtın. Ya da sizi negatif, süslü hatta deforme 
biçimde gösterecek eğlenceli efektlerle onları 
eğlendirin.

Web yayımınıza eğlence logosu ekleyin
Kendi eğlence logonuzu ekleyerek web yayımınızı ya 
da web günlüğünüzü kișiselleștirin. Bu özel yazılım 
sayesinde, aynı televizyonunuzdaki TV kanal logoları 
gibi, video akıșının bir köșesine kendi logonuzu 
ekleyebilirsiniz.
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Mekanik
• Sensör: 1,3 MP CMOS
• Objektif maksimum diyaframı: F:2,6
• Objektif görüntü açısı: 80 derece, geniș açı
• Objektif yapısı: 4 elementli
• Beyaz dengesi: 2600 - 7600 k
• Minimum aydınlatma: < 5 lüks
• Veri formatı: YUY2, MJPEG
• Renk derinliği: 24 bit

Çözünürlük
• Video çözünürlüğü: 1,3 MP
• Fotoğraf çözünürlüğü: 1,3 MP
• Aralıklı video çözünürlüğü: 2,0 MP
• Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü: 8,0 MP
• Maksimum kare hızı: 60 kare/saniye

Ses
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• Gürültü azaltma

Ek özellikler
• Dijital zoom: 5x
• Yüz izleme
• Keyifli video özellikleri: Arkaplanı değiștirin, 

Eğlence çerçevesi, Eğlence logosu, Eğlence efekti
• Fotoğraf çekme düğmesi
• Açma/kapatma faaliyet LED'i

Yazılım
• Özel yazılım: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Video ekleme özelliği: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Sistem Gereksinimleri
• İșletim Sistemi: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• İșlemci: Pentium® III, 850 Mhz veya eșdeğeri
• RAM hafıza: 256 MB RAM
• Sabit disk alanı: 200 MB
• USB: Boș USB portu
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 1,5 metre
• Arayüz: USB 1.1, USB 2.0
• USB video sınıfı: UVC
• Güç: USB kablosu ile sağlanır

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Standla birlikte ürün boyutları (G x Y x D): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Ağırlık (stand ile): 0,105 kg

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 39607 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19 x 19 x 10 cm
• Net ağırlık: 0,105 kg
• Brüt ağırlık: 0,41 kg
• Dara ağırlığı: 0,305 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 42355 1
• Ambalaj sayısı: 6
• Dıș karton (L x G x Y): 59 x 39,8 x 12,7 cm
• Net ağırlık: 0,63 kg
• Brüt ağırlık: 3,22 kg
• Dara ağırlığı: 2,59 kg
•
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