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Ciesz się każdą chwilą!
Certyfikat Skype zapewnia doskonałej jakości dźwięk i obraz, za pomocą których możesz dzielić się z 

innymi tym, co w życiu najlepsze. Rozdzielczość 1,3 megapiksela zapewnia maksymalną funkcjonalność, 

a multimedialny zestaw słuchawkowy firmy Philips oferuje dodatkową wygodę. Co więcej, funkcja 

zmiany tła to wspaniała zabawa dla każdego użytkownika!

Udoskonalona jakość obrazu
• Prawdziwa rozdzielczość 1,3 megapiksela zapewnia najwyższą jakość obrazu.
• Więcej szczegółów na zdjęciach o rozdzielczości 8 megapikseli (interp.).
• Naturalne doznania dzięki obrazowi wideo z szybkością 60 klatek/s
• Cyfrowe zbliżenie 5x pozwala uzyskać rewelacyjne zbliżenia
• Obiektyw szerokokątny zapewnia więcej osób w kadrze
• Dzięki funkcji śledzenia twarzy kamera sama podąża za twarzą nagrywanej osoby
• Certyfikat Skype

Wyraźny i naturalny głos
• Wbudowany mikrofon kierunkowy zapewnia najwyższej jakości dźwięk
• Redukcja szumów poprawia wyrazistość mowy
• Multimedialny zestaw słuchawkowy z mikrofonem zapewnia najwyższą jakość dźwięku

Ciekawe funkcje wideo
• Zmiana tła obrazu
• Ekscytujące i zabawne obramowania i efekty



 Prawdziwa rozdzielczość 1,3 
megapiksela
Dzięki prawdziwej rozdzielczości wideo 1,3 
megapiksela nie stracisz ani jednej cennej 
chwili. Teraz możesz cieszyć się doskonałą 
jakością przekazu wideo, nie męcząc przy tym 
oczu.

Rozdzielczość zdjęć 8 megapikseli
Ta kamera internetowa pozwala uzyskać 
niezmiernie dokładne zdjęcia o 
(interpolowanej) rozdzielczości 8 megapikseli. 
To wystarczy, aby drukować zdjęcia 
wielkoformatowe o wysokiej rozdzielczości.

Obraz wideo z szybkością 60 klatek/s
Szybkość 60 klatek/s zapewnia naturalne, 
ruchome obrazy. Jest to idealne rozwiązanie 
do prowadzenia wideokonferencji ze 
znajomymi lub do monitorowania pomieszczeń 
w wysokiej rozdzielczości.

Cyfrowe zbliżenie 5x
Korzystaj z funkcji zbliżenia i oddalania w celu 
uzyskania najlepszego kadru. Zbliżeniem 
można sterować, korzystając z interfejsu 
ekranowego i jednocześnie patrząc na obraz, 
co pozwala idealnie skomponować obraz.

Obiektyw szerokokątny
Obiektyw szerokokątny z wysokiej jakości 
soczewką zapewnia szersze pole widzenia. 
Obiektyw ten działa podobnie jak obiektyw 
szerokokątny stosowany w aparatach 
fotograficznych i pozwala uchwycić w kadrze 

większą liczbę osób bez pogorszenia jakości 
obrazu.

Automatyczne śledzenie twarzy
Najnowocześniejsze oprogramowanie kamery 
automatycznie wykrywa twarz nagrywanej 
osoby i przesuwa obiektyw, podążając za jej 
ruchami. W czasie wideokonferencji 
pozostaniesz w centrum obrazu, nawet jeśli 
będziesz się poruszać. Daje możliwość 
swobodnego prowadzenia rozmowy i 
wyrażania myśli.

Certyfikat Skype
Ta kamera internetowa posiada certyfikat 
Skype, który potwierdza najwyższą jakość 
obrazu i dźwięku, możliwość prowadzenia 
darmowych rozmów oraz korzystania z 
komunikatorów w dowolnym miejscu na 
świecie.

Wbudowany mikrofon kierunkowy
Ciesz się dźwiękiem najwyższej jakości dzięki 
wbudowanemu mikrofonowi kierunkowemu, 
który pozwala na swobodną i naturalną 
rozmowę lub dodanie dźwięku do 
nagrywanego wideoklipu.

Redukcja szumów
Doskonała technologia redukcji szumów 
ogranicza szumy tła i poprawia wyrazistość 
mowy zarówno w cichym, jak i hałaśliwym 
otoczeniu.

Dołączony multimed. zestaw 
słuchawkowy
Do kamery internetowej dołączony jest 
multimedialny zestaw słuchawkowy firmy 
Philips. Mikrofon zapewnia optymalną jakość 
dźwięku oraz wygodę.

Zmiana tła obrazu
Zmień prawdziwe tło i nabierz znajomych, że 
znajdujesz się w innym miejscu. Możesz się 
normalnie poruszać i rozmawiać, podczas gdy 
oprogramowanie na bieżąco wypełnia tło 
znajdujące się za Tobą. Skorzystaj spośród 15 
opcji tła lub wgraj i wykorzystaj własne 
ulubione tło.

Ekscytujące i zabawne obramowania/
efekty
Dodaj do pogawędek internetowych nieco 
ciekawostek i zaskocz swoich znajomych 
jednym z dziesięciu zabawnych obramowań — 
stosownych do charakteru rozmowy — 
umieszczanych dookoła Twojej twarzy. Albo 
zastosuj specjalne, zabawne efekty np. 
negatyw, wytłoczony lub zniekształcony.

Dodaj zabawne logo do transmisji 
internetowej
Wyróżnij swoją transmisję internetową lub 
blogi, dodając własne zabawne logo. To 
specjalne oprogramowanie umożliwia 
umieszczenie małego obrazka w dowolnym 
rogu przesyłanego obrazu wideo — co daje 
efekt podobny do logo kanału telewizyjnego 
widocznego w odbiorniku telewizyjnym.
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Elementy mechaniczne
• Czujnik: 1,3 MP CMOS
• Maksymalna przesłona soczewki: F:2,6
• Kąt widzenia soczewki: 80 stopni, szerokokątna
• Budowa soczewki: 4-częściowa
• Balans bieli: 2600 - 7600 tys.
• Minimalne natężenie oświetlenia: < 5 lx
• Format danych: YUY2, MJPEG
• Głębia kolorów: 24 bity

Rozdzielczość
• Rozdzielczość wideo: 1,3 MP
• Rozdzielczość zdjęcia: 1,3 MP
• Interpolowana rozdzielczość wideo: 2,0 MP
• Interpolowana rozdzielczość zdjęcia: 8,0 MP
• Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 klatek/s.

Audio
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Redukcja szumów

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Zestaw słuchawkowy SHM6103

Funkcje dodatkowe
• Cyfrowe zbliżenie: 5x
• Śledzenie twarzy
• Ciekawe funkcje wideo: Zmiana tła obrazu, 

Zabawna ramka, Zabawne logo, Zabawny efekt
• Przycisk zdjęcia
• Wskaźnik LED aktywności

Oprogramowanie
• Dedykowane oprogramowanie: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Dodaj obraz do: Skype, Windows Live Messenger, 

Komunikator Yahoo!, AOL Instant Messenger

Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesor: Pentium® III, 850 Mhz lub odpowiednik
• Pamięć RAM: 256 MB RAM
• Pojemność dysku twardego: 200 MB
• USB: Wolny port USB
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 metra
• Interfejs: USB 1.1, USB 2.0
• Klasa wideo USB: UVC
• Moc: Zasilanie przez przewód USB

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4 x 5,6 x 1,2 cm
• Wymiary produktu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Waga (z podstawą): 0,105 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 42344 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19 x 19 x 10 cm
• Waga netto: 0,174 kg
• Waga brutto: 0,5 kg
• Ciężar opakowania: 0,326 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 42352 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

59 x 39,8 x 12,7 cm
• Waga netto: 1,044 kg
• Waga brutto: 3,8 kg
• Ciężar opakowania: 2,756 kg
•
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