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Webkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1300NC
Nagy felbontású video és kristálytiszta 

hangminőség
Az SPC1300 új minőségi szintre emeli a videocsevegést. A 90 képkocka másodpercenkénti sebesség, a 

Pixel Plus 2 és a Digital Natural Motion funkciók, valamint a két digitális irányított mikrofon verhetetlen 

összeállítást jelentenek a webkamerák piacán. A tökéletes videokommunikációs élmény!

Az elérhető legjobb minőségű videók
• 6 megapixel a kiemelkedő képminőségért
• 90 képkocka másodpercenként a villódzásmentes képekért
• 8x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez
• A Pixel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
• A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek rá a videoképre.
• Az arckövetés automatikusan követi az arcát
• Digital Natural Motion funkció az egyenletes mozgóképekért

Kristálytiszta hang és visszhangmentes beszéd
• A zajkioltó és a visszhangcsökkentő funkció kitűnő hangminőséget eredményez
• Két irányított digitális mikrofon fejlett beszédfeldolgozással

Webkamera profiknak
• Mozgásérzékelés a megbízható otthoni megfigyelés érdekében
• Internetes műsorsugárzás broadcast minőségben



 6 megapixeles fényképek
Ez a technológia 6 megapixeles fényképek készítését 
teszi lehetővé olyan minőségben, hogy nagy 
felbontásban, poszter méretben nyomtathatóak ki. A 
különleges szoftveres képjavítás révén pedig a 2 
megapixeles interpolált video streaming sem 
lehetetlen.

90 képkocka másodpercenként, videó
A villámgyors 90 képkocka/másodperc frissítési 
sebesség hihetetlenül megbízható minőségű képeket 
eredményez. Ez ideális a szemtől szembeni 
videokonferenciához és otthona távfigyelésére.

Pixel Plus 2
A Pixel Plus 2 funkcióval a webkamera természethű 
és borotvaéles képeket biztosít, hihetetlen 
részletgazdagsággal. Mindez a Pixel Plus 2 processzor 
erejének köszönhető, amely az innovatív TV 
képalkotási technológiát alkalmazza a számítógépes 
mozgóképek előállításához. Növeli a sorok és a 
pixelek számát, ezáltal a lehető legkiválóbb 
képminőség élvezhető.

Nagylátószögű objektív
A nagylátószögű, csúcsminőségű üveg objektív 
nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű 
objektív a fényképezőgépek naglátószögű 
objektívjéhez hasonlóan működik, s a képen több 
személy jeleníthető meg a képminőség romlása 
nélkül.

Automatikus arckövetés
A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan 
észleli az arcát, és mozgásba hozza az objektívet, 
hogy követhesse, ahogyan mozog. A kép 
középpontjában maradhat akkor is, ha 
videokonferencia közben mozog. A kamera a 
kifejezés szabadságát és a természetes társalgás 
élményét nyújtja.

Mozgásérzékelés
A különleges mozgásérzékelés funkcióval mindent 
rögzíthet, ami távollétében történik otthonában. A 
kamerát távozáskor állítsa mozgásérzékelés módba, 
és az csak akkor kezdi rögzíteni az eseményeket, ha 
mozgást érzékel a szobában.

Zaj- és visszhangkioltás
A kiváló zajkioltó technológiának köszönhetően 
csökken a háttérzaj, s mind csöndes, mind lármás 
környezetben jelentősen növeli a beszédhangok 
tisztaságát. Elnyomja a visszhangokat is, így 
beszélgetőtársa még tisztábban fogja hallani hangját.

Két irányított mikrofon
Beszélgetőtársa megfelelő hangerővel és tisztán fogja 
hallani hangját. A fejlett beszédfeldolgozó szoftver és 
a két többirányú mikrofon együttese kiváló hangzást 
nyújt. A szélesebb hangtartomány révén nagyobb 
mozgásszabadságra és konferenciabeszélgetések 
során jobb hangminőségre nyílik lehetőség, ha egynél 
több személlyel együtt tartózkodik a webkamera 
előtt.

Digital Natural Motion
A Philips feltalálta a Digital Natural Motion (Digitális 
természetes mozgás) rendszert, amely megszünteti a 
mozgó alakoknál észrevehető képtorzulást. A 
Digitális természetes mozgás kiszámítja az alak 
elmozdulását, és korrigálja a torzulást a sugárzott és 
a rögzített anyagoknál (pl. DVD) egyaránt. Az 
eredmény gördülékeny mozgás megjelenítés és 
tűéles kép, mely magasabb szintre emeli a képi 
élményt.
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Videó és fénykép bevitele
• Érzékelő: CMOS
• Érzékelő felbontása: 1,3 MP
• Képfelbontás: 1,3 MP
• Fénykép-felbontás: 1,3 MP
• Interpolált fénykép-felbontás: 6,0 MP
• Max. képfekvencia: 90 képkocka/másodperc
• Objektív: F2.8, D80°
• Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
• Min. megvilágítás: < 5 lux
• Színmélység: 24 bit

Mechanika
• Laptop csíptető
• LCD csíptető
• CRT állvány
• Asztali állvány
• Digitális beépített mikrofon
• Gyorsindító gomb
• Fénykép gomb

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Szoftver
• VLounge: Premium
• Videó hozzáadása a következőhöz:: Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, 
Windows Live Messenger

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processzor: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
• RAM memória: 512 MB RAM
• Hangkártya
• USB-vel: Szabad USB port
• Internetcsatlakozás
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2,1
• PC csatlakozás: USB 2.0

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 40 x 82 x 88 mm
• Termék tömege (g): 110

Csomagolásadatok
• 12 nc: 867000028293
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
• Mennyiség: 1
• Magasság: 230 mm
• Hosszúság: 186 mm
• Szélesség: 92 mm
• Bruttó tömeg: 0,435 kg
• Táratömeg: 0,325 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
• Mennyiség: 6
• Magasság: 21,5 mm
• Hosszúság: 48 mm
• Szélesség: 29 mm
• Bruttó tömeg: 3,21 kg
• Táratömeg: 2,55 kg
•

Műszaki adatok
Webkamera
1,3 MP CMOS
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