
 

 

Philips
Webcam

1.3 MP
CMOS

SPC1300NC
ภาพวิดีโอความละเอียดสูงและคุณภา

พเสียงท่ีชัดเจน
SPC1300 ยกระดับคุณภาพวิดีโอข้ึนสูระดับใหม ดวยค ุณสมบัติตางๆ เชน ความเร็ว 90 เฟรมตอวินาที, 
Pixel Plus 2, Digital Natural Motion และไมโครโฟนชนิดกําหนดทิศทางแบบดิจิตอล 2 
ตัวท่ีทําใหเปนชุดเว็บแคมท่ีดีท่ีสุด เปล่ียนการส่ือสารผานวิดีโอใหดียิ่งกวาท่ีเคยเปนมา

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุดในปจจุบัน
• 6 เมกะพิกเซลที่ใหคุณภาพของภาพถายที่ดีเยี่ยม
• ภาพวิดีโอ 90 เฟรมตอวินาทีใหภาพที่นิ่งสนิท
• ซูมแบบดิจิตอล 8x ใหภาพระยะใกลคุณภาพเยี่ยม
• Pixel Plus 2 เพื่อภาพที่มีรายละเอียด มิติ และชัดเจนยิ งขึ้น
• เลนสมุมกวางทําใหถายภาพคนในเฟรมวิดีโอไดมากยิ่งขึ้น
• การตรวจจับภาพใบหนาจะจับภาพใบหนาโดยอัตโนมัติ
• Digital Natural Motion ใหภาพเคลื่อนไหวไมกระตุก
เสียงชัดเจนสดใส ปราศจากเสียงกอง
• การตัดเสียงรบกวนและลดเสียงกองเพื่อคุณภาพเส ียงที่ดีที่สุด
• ไมโครโฟนชนิดกําหนดทิศทางแบบดิจิตอล 2 ตัวพรอมซอฟตแวรประมวลผลเสียงพูดขั้นสูง
เว็บแคมสําหรับมืออาชีพ
• ฟงกชันตรวจจับความเคลื่อนไหวใหคุณวางใจไดในการสอดสองดูแลบาน
• เว็บคาสติ้งดวยคุณภาพดุจการออกอากาศรายการโทรทัศน



 ภาพถายขนาด 6 เมกะพิกเซล
เทคโนโลยีที่ชวยใหภาพถายมีความละเอียดสูงถ ึง 6 
MP นี้ 
ทําใหสามารถพิมพภาพขนาดโปสเตอรดวยความละเอ ี
ยดสูงได และดวยระบบซอฟตแวรพิเศษ 
วิดีโอสตรีมมิ่งแบบ interpolated จึงมีความละเอียดถึง 
2 MP
ภาพวิดีโอ 90 เฟรมตอวินาที
อัตรารีเฟรชที่สูงถึง 90 
เฟรมตอวินาทีทําใหภาพนิ่งสนิทอยางไมนาเชื อ 
เหมาะอยางย่ิงสําหรับการประชุมผานวิดีโอแบบมองเ
ห็นผูสนทนา 
รวมทั้งการสอดสองดูแลบานจากระยะไกล
Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 
ชวยใหเว็บแคมของคุณถายทอดภาพที่เปนธรรมชาติ 
คมกริบ มีรายละเอียดดีเย่ียมเสมอ 
เนื่องจากโปรเซสเซอร Pixel Plus 2 
นําเทคโนโลยีลาสุดของภาพโทรทัศนมาใชกับระบบวิ
ดีโอของคอมพิวเตอร 
ดวยการเพิ่มจํานวนเสนและจํานวนพิกเซลใหมากขึ น 
ภาพที่ไดจึงมีคุณภาพดีที่สุด
เลนสมุมกวาง
เลนสมุมกวางทําจากเนื้อแกวคุณภาพสูงใหมุมมองได
กวางขึ้น 
และเปนเลนสที่ทํางานในลักษณะเดียวกับเลนสที ใชใ
นกลองถายภาพ 
สามารถถายภาพคนในเฟรมวิดีโอไดมากย่ิงขึ้นโดยไม
ทําใหคุณภาพของวิดีโอลดลง
การตรวจจับภาพใบหนาอัตโนมัติ
ซอฟตแวรกลองถายรูปที่ล้ําสมัยนี้จะตรวจจับใบหนาข
องคุณและยายเลนสไปตามการเคลื่อนไหวของคุณ 
คุณจะอยูในตําแหนงกึ่งกลางภาพ 
แมวาคุณจะเคลื่อนไหวในระหวางการประชุมผานวิดี
โอก็ตาม 
คุณจะมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปนธรรมชาต ิ

ฟงกชันตรวจจับความเคลื่อนไหว
ดวยคุณสมบัติพิเศษของฟงกชันตรวจจับความเคล ื่อน
ไหว 
คุณสามารถบันทึกทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดในบานขณ
ะที่คุณไมอยูบานได 
เพียงตั้งคากลองไปที่โหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวก
อนออกนอกบาน 
กลองจะเริ่มบันทึกภาพเมื่อตรวจพบวามีการเคล ื่อนไห
วในหอง
การตัดเสียงรบกวนและเสียงกอง
เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเย่ียมนี้ 
ชวยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชัดเจน
ของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดลอมที่เงียบและมีเส ียงดัง 
นอกจากนี้ ยังลดเสียงกอง 
บุคคลอื่นจึงไดยินเสียงคุณชัดเจนย่ิงขึ้น
ไมโครโฟนชนิดกําหนดทิศทาง 2 ตัว
บุคคลที่คุณสนทนาดวยจะไดยินเสียงของคุณดังช ัดเจ
น 
การผสานรวมซอฟตแวรประมวลผลเสียงพูดขั้นสูงเขา
กับไมโครโฟนชนิดกําหนดทิศทางไดรอบตัว 2 ตัว 
ทําใหไดเสียงคุณภาพดีเยี่ยม 
ลําเสียงที่กวางขึ้นทําใหคุณเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 
เสียงของการประชุมระยะไกลมีคุณภาพดีย่ิงขึ้นแมมีผู
ประชุมอยูหนาเว็บแคมหลายคน
Digital Natural Motion
Philips ไดพัฒนา Digital Natural Motion 
เพื่อขจัดปญหาเรื่องภาพกระตุกที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อ
นไหว Digital Natural Motion 
จะคํานวณการเคลื่อนไหวในภาพและแกไขอาการกร
ะตุกของภาพ 
ทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจากสื่อภาพย
นตร (เชน DVD) ภาพที่ไดจึงไมมีการกระตุกและ 
ใหความคมชัดดีเย่ียม 
นําคุณสูความบันเทิงอีกขีดขั้นหนึ่ง
SPC1300NC/00

รายละเอียดเฉพาะ
การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• เซนเซอร: CMOS
• ความละเอียดเซนเซอร: 1.3 MP
• ความละเอียดวิดีโอ: 1.3 MP
• ความละเอียดสแนปช็อต: 1.3 MP
• ความละเอียดสแนปช็อต Interpolated: 6.0 MP
• อัตราเฟรมสูงสุด: 90 fps
• เลนส: F2.8, D80°
• ความสมดุลแสง: 2600 – 7600 k
• ความสองสวางขั้นต่ํา: < 5 ลักซ
• ความเขมสี: 24 บิต
กลไก
• ที่ยึดแลปทอป: ใช
• ที่ยึด LCD: ใช
• ขาตั้ง CRT: ใช
• ขาตั้งแบบเดสกทอป: ใช
• ไมโครโฟนในตัวแบบดิจิตอล: ใช
• ปุม Quicklaunch: ใช
• ปุมสแนปช็อต: ใช
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือผูใช
ซอฟตแวร
• VLounge: Premium
• เพิ่มวิดีโอที่: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 

Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• โปรเซสเซอร: Pentium III 800MHz หรือสูงกวา
• หนวยความจํา RAM: 512 MB RAM
• การดเสียง: ใช
• USB: พอรต USB อิสระ
• การเช่ือมตออินเตอรเน็ต: ใช
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 2.1
• PC Link: USB 2.0
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

40 x 82 x 88 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ก.): 110
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• 12NC: 867000028293
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32424 7
• ปริมาณ: 1
• ความสูง: 230 มม.
• ความยาว: 186 มม.
• ความกวาง: 92 มม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.435 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.325 กก.
ดานนอกกลอง
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33421 5
• ปริมาณ: 6
• ความสูง: 21.5 มม.
• ความยาว: 48 มม.
• ความกวาง: 29 มม.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.21 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.55 กก.
•

วันที่ออก 2017-07-07

เวอรชัน: 3.0.9

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