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Hassas ve net bağlantı kurun
Webcam pro SPC1330NC, görüntülü konuşmayla ilgili bildiğiniz her şeyi değiştiriyor. HD 
görüntü kalitesiyle gerçek 2.0 Megapiksel video, 8.0 Megapiksel fotoğraf, saniyede 90 kare 
video hızı. Dahili iki mikrofonuyla son derece net stereo ses.

Görüntülü konușmayla ilgili bildiğiniz her șeyi değiștiriyor
• HD görüntü kalitesi için gerçek 2.0 Mega Piksel çözünürlük
• 8 Mega Piksel (enterp.) çözünürlükle ilgili daha fazla bilgi
• Titreșimsiz görüntüler için saniyede 90 kare video görüntüsü
• Süper yakın çekimler için 8x dijital zoom
• Otomatik odaklama, son derece net video ve fotoğraflar sağlar
• Geniș açılı objektif, görüntü karesine daha fazla kișinin girmesini sağlar.
• Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2
• Bozulmaları ortadan kaldıran Dijital Doğal hareket teknolojisi

Kristal netliğinde ses ve ekosuz ses aktarımı
• İki dahili mikrofonla stereo ve yankısız ses
• Gürültü engelleme ve eko engelleme ile en iyi ses kalitesi

Mükemmel derecede kullanıcı dostu
• Tüm anında mesajlașma servisleriyle uyumludur
• Web kameranızı kontrol etmeniz için kolay kullanımlı Philips CamSuite yazılımı



 Gerçek 2.0 Mega Piksel
Mega Piksel sayısı görüntü kalitesini belirleyen 
en önemli faktördür. 2.0 Mega Piksel CMOS 
sensör size daha önce hiçbir web kamerasının 
sunamadığı HD kalitesini sunar.

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 90 kare görüntü
Yıldırım hızındaki saniyede 90 karelik tazeleme 
hızı, inanılmaz derecede titreșimsiz, yüz yüze 
video konferans imkanı sunar ve uzaktan ev 
izleme için mükemmel görüntüler üretir.

8x 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.

Otomatik odak
Son derece net video ve fotoğraflar sağlar. 
Görüntü sensörü netlikte bir kayıp 
algıladığında, otomatik odaklama özelliği 
manuel olarak ayarlamaya gerek kalmadan 

merceği hızlı ve hassas biçimde yeniden ayarlar. 
Artık, Philips'in özel yeni odaklama 
algoritmasıyla daha da hızlı.

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.

Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 ile web kameranız her zaman son 
derece ayrıntılı, doğal görünümlü, keskin 
görüntüler üretecektir. Bunun nedeni bilgisayar 
videosuna eklenen yenilikçi TV görüntüleme 
teknolojisi Pixel Plus 2 ișlemcisinin gücüdür. 
Satır ve piksel sayısını artırarak elde 
edilebilecek olan en iyi görüntüyü sağlar.

Dijital Doğal Hareket
Philips, hareketli görüntü içeriğinde 
görünebilen sarsılma efektini ortadan 
kaldırmak için Dijital Doğal Hareket 
fonksiyonunu keșfetti. Dijital Doğal Hareket, 
resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve 
hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film 
malzemelerindeki (DVD gibi) sarsıntı 
hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde 
edilen düzgün hareket çıkıșı ve mükemmel 

keskinlik, görüntüleme deneyimini daha yüksek 
bir seviyeye tașır.

İki dahili mikrofon
Sesinizin doğallığını koruyarak kristal netliğinde 
stereo duyulmasını sağlayın. İki dahili 
yönlendirmeli mikrofon ve Philips patentli ses 
yayma teknolojisi, gürültü ve yankı içermeyen 
sanal bir bölge olușturur. Sadece kullanıcının 
sesi alınırken, diğer sesler en aza indirgenir.

Gürültü ve eko engelleme
Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, 
arkaplandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, 
hem de sessiz ortamlarda konușma netliğini 
artırır. Aynı zamanda ekoyu azaltarak karșı 
tarafın sizi daha iyi duyabilmesini sağlar.

Tüm servisler ile uyumludur
Web kamerası ve yazılımı, tüm anında 
mesajlașma servisleri düșünülerek tasarlandı. 
Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer 
servislere görüntü ekleyin.

Philips CamSuite yazılımı
Özel olarak geliștirilmiș olan kullanımı kolay bu 
yazılım, web kameranızı farenizin bir 
tıklamasıyla kontrol edebilmenizi sağlar. 
Görüntülü çağrı yaparken ekranınızda 
otomatik olarak belirecektir.
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Mekanik
• Sensör: 2.0 MP CMOS
• Objektif maksimum diyaframı: F:2.0
• Objektif görüntü açısı: 70 derece
• Objektif yapısı: 5 elemanlı
• Otomatik odak
• Beyaz dengesi: 2600 - 7600 k
• Minimum aydınlatma: < 2 lüks
• Veri formatı: YUY2, MJPEG
• Renk derinliği: 16 bit

Çözünürlük
• Video çözünürlüğü: 2,0 MP
• Fotoğraf çözünürlüğü: 2,0 MP
• Aralıklı video çözünürlüğü: geçerli değildir
• Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü: 8,0 MP
• Maksimum kare hızı: 90 kare/saniye

Ses
• Mikrofon: İki dahili mikrofon
• Gürültü azaltma
• Yankı azaltma
• Stereo ses

Ek özellikler
• Dijital zoom: 8x
• Yüz izleme
• Keyifli video özellikleri: Arkaplanı değiștirin, 

Eğlence çerçevesi, Eğlence logosu, Eğlence efekti
• Pixel Plus 2
• Dijital Doğal Hareket
• 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: Intel Pentium® 4 2,4 GHz veya eșdeğeri 

AMD® ișlemci
• RAM hafıza: 512 MB RAM
• Sabit disk alanı: 300-700 MB
• USB: Boș USB portu
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 2,1 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 2.68 cm
• Ağırlık: 0,0984 kg
• Standla birlikte ürün boyutları (G x Y x D): 

4 x 8,6 x 8,8 cm
• Ağırlık (stand ile): 0,1294 kg

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 39603 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 10 x 19 x 19 cm
• Net ağırlık: 0,152 kg
• Brüt ağırlık: 0,423 kg
• Dara ağırlığı: 0,271 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 42354 4
• Ambalaj sayısı: 6
• Dıș karton (L x G x Y): 39,8 x 32,3 x 21,3 cm
• Net ağırlık: 0,912 kg
• Brüt ağırlık: 3.19 kg
• Dara ağırlığı: 2,278 kg
•
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