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สําหรับแลปทอป
Compact SPC2050NC ชวยใหสนทนาพรอมภาพวิดีโอของคุณไดสะดวก ดวยคุณภาพวิดีโอ HD 
ที่ใหความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซล, ความละเอียดของภาพถาย 8 เมกะพิกเซล, ภาพวิดีโอ 90 
เฟรมตอวินาที และมีระบบปรับภาพอัตโนมัติ ระบบเสียงสเตอริโอเสียงใสคมชัดดวยไมโครโฟนในตัวสองตัว

เปลี่ยนสัมผัสความรูสึกในการสนทนาพรอมภาพวิดีโอของคุณ
• ความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซลที่แทจร ิงสําหรับคุณภาพวิดีโอแบบ HD
• ใหรายละเอียดยิ่งขึ้นดวยภาพถายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล (Interpolated)
• ภาพวิดีโอ 90 เฟรมตอวินาทีใหภาพที่นิ่งสนิท
• ซูมแบบดิจิตอล 8x ใหภาพระยะใกลคุณภาพเยี่ยม
• โฟกัสอัตโนมัติใหภาพวิดีโอ และภาพถายที่คมชัด
• เลนสมุมกวางทําใหถายภาพคนในเฟรมวิดีโอไดมากยิ่งขึ้น
• Pixel Plus 2 เพื่อภาพที่มีรายละเอียด มิติ และชัดเจนยิ งขึ้น
• Digital Natural Motion ชวยลดการกระตุกของภาพ
เสียงชัดเจนสดใส ปราศจากเสียงกอง
• ไมโครโฟนในตัวสองตัวที่ใหเสียงสเตอริโอ ปราศจากเสียงกอง
• การตัดเสียงรบกวนและลดเสียงกองเพื่อคุณภาพเส ียงที่ดีที่สุด
เหมาะสําหรับนักธุรกิจที่ตองเดินทาง
• ฝาครอบเพื่อปองกันเลนสจากฝุนและรอยขีดขวน
• คลิปอันชาญฉลาดติดตั้งกับหนาจอแลปทอปไดทุกแบบ



 2.0 เมกะพิกเซลที่แทจริง
จํานวนของเมกะพิกเซล คือ 
ตัวกําหนดคุณภาพของภาพที่สําคัญ 
เซนเซอรแบบ CMOS ซึ่งมีความละเอียด 2.0 
เมกะพิกเซล ใหภาพวิดีโอที่มีคุณภาพแบบ HD 
ชนิดที่ไมเคยใชกับเว็บแคมมากอน

ความละเอียดของภาพถาย 8 
เมกะพิกเซล
แว็บแคมของคุณใหรายละเอียดยิ่งขึ้นดวยภาพถ
ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล 
(Interpolated) 
ซ่ึงเปนความละเอียดที่เพียงพอสําหรับการพิมพ
ภาพขนาดโปสเตอรดวยความละเอียดสูง

ภาพวิดีโอ 90 เฟรมตอวินาที
อัตรารีเฟรชที่สูงถึง 90 
เฟรมตอวินาทีทําใหภาพนิ่งสนิทอยางไมนาเชื อ 
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการประชุมผานวิดีโอแบบ
มองเห็นผูสนทนา 
รวมทั้งการสอดสองดูแลบานจากระยะไกล

ซูมแบบดิจิตอล 8x
ซูมภาพเขาหรือออกเพื่อใหไดภาพสวยถูกใจ 
คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดไดจากหนาจอ
ขณะที่มองภาพ จึงปรับภาพไดอยางใจตองการ

โฟกัสอัตโนมัติ
ใหความคมชัดของวิดีโอ และภาพถาย 
เมื่อเซนเซอรภาพตรวจพบการสูญเสียความคม
ชัด 
โฟกัสอัตโนมัติจะปรับเลนสอยางรวดเร็วและแ

มนยําโดยไมจําเปนตองปรับดวยตนเอง 
ปจจุบันนี้เปนอัลกอริทึมในการปรับความชัดของ
ภาพแบบใหมที่เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะ
ของ Philips

เลนสมุมกวาง
เลนสมุมกวางทําจากเนื้อแกวคุณภาพสูงใหมุมม
องไดกวางขึ้น 
และเปนเลนสที่ทํางานในลักษณะเดียวกับเลนส
ที่ใชในกลองถายภาพ 
สามารถถายภาพคนในเฟรมวิดีโอไดมากยิ่งขึ้นโ
ดยไมทําใหคุณภาพของวิดีโอลดลง

Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 
ชวยใหเว็บแคมของคุณถายทอดภาพที่เปนธรรม
ชาติ คมกริบ มีรายละเอียดดีเยี่ยมเสมอ 
เนื่องจากโปรเซสเซอร Pixel Plus 2 
นําเทคโนโลยีลาสุดของภาพโทรทัศนมาใชกับร
ะบบวิดีโอของคอมพิวเตอร 
ดวยการเพิ่มจํานวนเสนและจํานวนพิกเซลใหม
ากขึ้น ภาพที่ไดจึงมีคุณภาพดีที่สุด

Digital Natural Motion
Philips ไดพัฒนา Digital Natural Motion 
เพื่อขจัดปญหาเรื่องภาพกระตุกที่เกิดขึ้นในภาพ
เคลื่อนไหว Digital Natural Motion 
จะคํานวณการเคลื่อนไหวในภาพและแกไขอา
การกระตุกของภาพ 
ทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจากสื่อ
ภาพยนตร (เชน DVD) 
ภาพที่ไดจึงไมมีการกระตุกและ 

ใหความคมชัดดีเยี่ยม 
นําคุณสูความบันเทิงอีกขีดขั้นหนึ่ง

ไมโครโฟนในตัวสองตัว
ทําใหไดยินเสียงของคุณในแบบสเตอริโอชัดเจ
นใสเปนธรรมชาติ 
ไมโครโฟนชนิดกําหนดทิศทางในตัว 2 ตัว 
และเทคโนโลยีลําเสียงที่ไดรับการจดสิทธิบัตรข
อง Philips 
ชวยขจัดเสียงรบกวนและเสียงกองไดเกือบทั้งห
มด ซึ่งจะจับเฉพาะเสียงของผูใชเทานั้น 
และลดเสียงอื่นๆ ใหเหลือนอยที่สุด

การตัดเสียงรบกวนและเสียงกอง
เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมนี้ 
ชวยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชั
ดเจนของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดลอมที่เงียบแล
ะมีเสียงดัง นอกจากนี้ ยังลดเสียงกอง 
บุคคลอื่นจึงไดยินเสียงคุณชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝาครอบ
เว็บแคมรุนแรกที่มีฝาครอบเลนสเปนมาตรฐาน 
ปองกันเลนสแกวแบบหาสวนคุณภาพสูงจากฝุน
และรอยขีดขวนในขณะเดินทาง

คลิปอันชาญฉลาด
เว็บแคมนี้จะติดตั้งอยางมั่นคงบนหนาจอแลปทอ
ปของคุณ 
ดวยคลิปอันชาญฉลาดและยืดหยุนที่สามารถติด
ตั้งเว็บแคมกับแลปทอปไดอยางงายดาย
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กลไก
• เซนเซอร: CMOS ขนาด 2.0 MP
• ชองรับแสงกวางเต็มที่ของเลนส: F:2.0
• มุมมองของเลนส: 70 องศา
• โครงสรางเลนส: 5 ช้ิน
• โฟกัสอัตโนมัติ: ใช
• ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
• ปริมาณแสงขั้นต่ํา: < 2 lux
• รูปแบบขอมูล: YUY2, MJPEG
• ความเขมสี: 16 บิต
ความละเอียด
• ความละเอียดวิดีโอ: 2.0 MP
• ความละเอียดภาพถาย: 2.0 MP
• ความละเอียดของภาพถายแบบ Interpolated: 8.0 

MP
• อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 90 fps
เสียง
• ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัวสองตัว
• การลดเสียงรบกวน: ใช
• การลดเสียงกอง: ใช
• ระบบเสียงสเตอริโอ: ใช
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ซูมแบบดิจิตอล: 8x
• ระบบตรวจจับภาพใบหนา: ใช
• คุณสมบัติดานวิดีโอที่ใหความสนุกสนาน: 

เปลี่ยนฉากหลังของคุณ, เฟรมขํา ๆ, โลโกสนุก ๆ, 
เอฟเฟกตฮา ๆ

• Pixel Plus 2: ใช
• Digital Natural Motion: ใช
• ปุมสแนปช็อต: ใช
• เปด/ปด ไฟ LED แสดงการทํางาน: ใช
ซอฟตแวร
• ซอฟตแวรเฉพาะ: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• โปรเซสเซอร: Intel Pentium® 4 2.4 GHz 

หรือโปรเซสเซอร AMD® ที่เทียบเทา
• หนวยความจํา RAM: 512 MB RAM
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 300-700 MB
• USB: พอรต USB อิสระ
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 80 เซนติเมตร
• การอินเตอรเฟซ: USB 1.1, USB 2.0
• USB video class: UVC
• กําลังไฟ: ผานสาย USB ที่ใหมา
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

6.47 x 3 x 2.66 ซม.
• น้ําหนัก: 0.064 กก.
• ขนาดผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

6.47 x 5 x 5.5 ซม.
• น้ําหนัก (พรอมขาตั้ง): 0.07 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

5.8 x 16.3 x 18.2 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.086 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.165 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.079 กก.
• EAN: 87 12581 39611 4
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
ดานนอกกลอง
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

37.1 x 17.8 x 20.1 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.516 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.31 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.794 กก.
• EAN: 87 12581 42353 7
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6
•
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