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Zachycení videa a snímků
• Čidlo: CMOS
• Objektiv: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Vyvážení bílé: 2600 – 7600 k
• Rozlišení čidla: QVGA
• Rozlišení videa: QVGA
• Rozlišení snímku: QVGA
• Interpolované rozlišení snímku: VGA
• Maximální snímková frekvence: 30 fps
• Min. osvětlení: < 10 lux
• Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus
• Svorka pro laptop: Ne
• Svorka pro LCD: Ne
• Stojan pro monitor CRT: Ne
• Podstavec: Ano
• Zabudovaný digitální mikrofon: Ne
• Tlačítko Rychlé spuštění: Ne
• Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Uživatelský manuál, Externí mikrofon

Software
• VLounge: Základní
• Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

Systémové požadavky
• Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB RAM
• Operační systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Zvuková karta: ano
• Připojení k Internetu: ano
• Místo na pevném disku: 200 MB
• USB: Volný port rozhraní USB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5 M
• připojení k počítači: USB 1.1
•

Kamera pro počítač
CIF CMOS 

Specifikace

Datum vydání 2007-12-07

Verze: 4.0

12 NC: 9082 100 03757
EAN: 87 10895 86130 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SPC2

Zvýrazn

Video s 3
S obnovova
vychutnáte 
pohybem b
webové kam

Rozlišení
Rozlišení sn
v dokumen
poště.

Kompatib
Přidejte obr
Messenger.
Windows M

Externí m
Se samosta
výběru umí
uvolněném 

Spoluprá
Snímky ve V
blikání pro 
se všemi do
například A
… a mnoh

Tlačítko 
Pouhým jed
automatick
mailu, na w

Otočný o
Otočný obje
snímky. Ryc
aniž by bylo
naklonění.
00NC/0

ění výro

0 snímky
cí frekvencí
video hovor
ez trhaného
ery.

 snímku V
ímků VGA z
tech, webov

ilní se vš
az ke služb
 Tato webk
essenger a

ikrofon p
tným extern
stění tam, k
online video

ce s grafic
GA kvalitě 

posílání vide
stupnými a
rcsoft's Vide
a dalšími…

Snímek
ním stisknu
y pořídí sním
eb nebo do

bjektiv
ktiv pro do
hle a snadn
 nutné obje
 za sekundu
 30 snímků za sekundu si 
y s přirozeným a plynulým 
 obrazu, který vytváří některé 

GA
ajišťuje ostré obrázky pro použití 
ých stránkách a elektronické 

emi službami IM
ám Yahoo!, MSN a AOL 
amera funguje také se službami 
 NetMeeting.

řiložen
ím mikrofonem máte volnost při 
de nejlépe zachytí váš hlas při 
 chatování.

kým softwarem
(640x480) a videoklipy bez 
a. Tato webkamera spolupracuje 
plikacemi pro práci s grafikou, 
oImpression, Adobe Photoshop 

tím tohoto tlačítka webkamera 
ek připravený pro přidání do e-

 dokumentu.

konalé zaměření a přirozené 
o můžete nastavit správný úhel, 
ktiv podkládat, abyste dosáhli 
0

bku

http://www.philips.com

