
 

 

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1300NC
HD-video en een kraakheldere 

geluidskwaliteit
De SPC1300 tilt videokwaliteit op een hoger plan. 90 frames per seconde, Pixel Plus 2, 
Digital Natural Motion en twee digitale richtmicrofoons vormen samen een 
ongeëvenaarde webcam. Betere videocommunicatie dan deze bestaat niet.

Simpelweg de allerbeste video
• 6 megapixels voor een uitstekende beeldkwaliteit
• Video van 90 frames per seconde voor trillingsvrije beelden
• 8x digitale zoom voor superieure close-ups
• Pixel Plus 2 voor meer details, diepte en helderheid
• Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
• Digital Natural Motion voor vloeiende bewegende beelden

Kraakhelder geluid en spraak zonder echo
• Ruis- en echo-onderdrukking voor de beste geluidskwaliteit
• Twee digitale richtmicrofoons met geavanceerde spraakverwerking

De webcam voor professionals
• Bewegingsmelder voor betrouwbare huisbewaking
• Webcasting met TV-kwaliteit



 Foto's van 6 megapixels
De technologie biedt 6 MP voor foto's en de 
kwaliteit is hoog genoeg voor het maken van 
afdrukken met een hoge resolutie van 
posterformaat. De speciale softwareverbetering 
biedt u zelfs 2 MP voor geïnterpoleerde 
videostreaming.

Video van 90 frames per seconde
De bliksemsnelle beeldverversing van 90 frames per 
seconde maakt ongelooflijk stabiele beelden die 
perfect zijn voor videovergaderingen en 
huisbewaking op afstand.

Pixel Plus 2
Met Pixel Plus 2 maakt uw webcam altijd natuurlijk 
uitziende, haarscherpe foto's met ongelooflijk veel 
details. Dit is te danken aan de kracht van de Pixel 
Plus 2-processor, een innovatieve beeldtechnologie 
voor TV's die wordt toegepast in PC-video. 
Hierdoor neemt het aantal lijnen en het aantal pixels 
toe, waardoor optimale beelden ontstaan.

Groothoeklens
De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een 
groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op 
dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. 
Er passen meer personen in het videoframe zonder 
verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert uw 
gezicht automatisch en beweegt de lens in uw 
richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al 
beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de 
vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te 
voeren.

Bewegingsmelder
Met de speciale bewegingsmelderfunctie kunt u alles 
opnemen wat er in huis gebeurt terwijl u er niet 
bent. Stel de camera in op de 
bewegingsmeldermodus wanneer u het huis verlaat 
en de webcam begint pas met opnemen wanneer er 
beweging wordt waargenomen.

Ruis- en echo-onderdrukking
De geweldige ruisonderdrukkingstechnologie 
vermindert achtergrondgeluiden en verbetert de 
helderheid van spraak, in zowel een stille als een 
rumoerige omgeving. Deze technologie onderdrukt 
ook echo-effecten, zodat de persoon aan de andere 
kant uw stem duidelijker hoort.

Twee richtmicrofoons
Vanaf nu bent u luid en duidelijk te horen voor de 
persoon waarmee u chat. De combinatie van 
geavanceerde spraakverwerking en twee 
omnidirectionele microfoons staat garant voor een 
fantastisch geluid. Dankzij het grotere geluidsbereik 
kunt u zich vrijer bewegen en is het geluid bij 
telefonische vergaderingen beter als u met meerdere 
personen voor de webcam zit.

Digital Natural Motion
Philips heeft Digital Natural Motion ontwikkeld om 
de trillende effecten bij bewegende beelden weg te 
werken. Digital Natural Motion maakt een schatting 
van de beweging in het beeld en corrigeert trillende 
bewegingen in TV-uitzendingen en films (op DVD). 
Het resultaat is een naadloze weergave van 
bewegingen en een uitstekende scherpte, wat het 
kijken nog plezieriger maakt.
SPC1300NC/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2017-07-08

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 000 28293
EAN: 87 12581 32424 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: 1,3 MP
• Videoresolutie: 1,3 MP
• Fotoresolutie: 1,3 MP
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 6,0 MP
• Max. framesnelheid: 90 fps
• Lens: F2,8, D80°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel
• LCD-beugel
• CRT-standaard
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Snelstartknop
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processor: Pentium III 800 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 512 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 2,1
• PC Link: USB 2.0

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

40 x 82 x 88 mm
• Gewicht van het product (g): 110

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 867000028293
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
• Hoeveelheid: 1
• Hoogte: 230 mm
• Lengte: 186 mm
• Breedte: 92 mm
• Brutogewicht: 0,435 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,325 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
• Hoeveelheid: 6
• Hoogte: 21,5 mm
• Lengte: 48 mm
• Breedte: 29 mm
• Brutogewicht: 3,21 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,55 kg
•

Specificaties
Webcam
1,3 MP CMOS
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