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

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

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Uživatelský manuál, Multimediální sluchátka

Software
• Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší

• paměť RAM: 128 MB RAM
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port rozhraní USB
• Připojení k Internetu: ano
• Místo na pevném disku: 200 MB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

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

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 142 x 74 mm
• Hmotnost výrobku (g): 106

Údaje na obalu
• 12NC: 908210008564
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97591 9
• Hrubá hmotnost: 0,343 kg
• Výška: 170 mm
• Délka: 170 mm
• Šířka: 90 mm
• Množství: 1
• Hmotnost obalu: 0,237 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97975 7
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 2,533 kg
• Hmotnost obalu: 1,897 kg
• Délka: 188 mm
• Šířka: 285 mm
• Výška: 188 mm
•

Webová kamera
CIF CMOS 

Specifikace

Datum vydání 2008-10-01

Verze: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08564
EAN: 87 10895 97591 9

© 2008 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
Posaďte se 
s 30 snímk
videa a vše

Rozlišení
Rozlišení VG
celého obra
rozlišení za
v dokumen
poště.

Automat
Automatick
z webové k
nastavení k
světelným p

Otočný o
Otočný obje
snímky. Ryc
aniž by bylo
naklonění.

Včetně sl
Sluchátka s
umístěn na
S těmito pr
mikrofonem

Správce i
Díky prakti
nainstalujet
snadné pok
dokonale o

Stabilní d
Multifunkčn
na každý m

Tlačítko 
Pouhým jed
kamera aut
snímky přid

Kompatib
Technické ř
zohledňuje 
Obohaťte S
Messenger 
o video. Fun
a NetMeet
jejich techn

Kompatib
Webová ka
freewarovým
s grafikou. 
otevřete je 
15NC/0

ění výro

0 snímky
a vychutne
y za sekund
stranně lepš

 VGA
A (640 x 4

zu je použi
jišťuje ostré
tech, na we

ický optim
ý optimizát
amery co n
amery a ob
odmínkám

bjektiv
ktiv pro do
hle a snadn
 nutné obje

uchátek d
e dají poho
 kabelu pod
aktickými s
 pořídíte vi

nstalace
ckému sprá
e za pár se
yny a webo
dpovídala p

ržák
í podstavec
onitor, lapt

Snímek
ním stisknu
omaticky p
áním do e-m

ilní s MS
ešení webo
všechny slu
kype, MSN
a další služ
guje také s

ing pro vide
ické řešení 

ilní s veš
mera spolu
i i profesio

Pořiďte sním
v jakémkoli
 za sekundu
jte si vynikající obraz díky videu 
u. To zajišťuje plynulejší obraz 
í zážitek z video chatování.

80) znamená, že k vytvoření 
to přibližně 300 000 pixelů. Toto 
 obrázky pro použití 
bových stránkách a v elektronické 

izátor obrazu
or obrazu umožňuje získat 
ejvíce pomocí automatického 
razu, aby odpovídal dostupným 
.

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

o uší
dlně nasadit do uší a mikrofon je 
 ústy pro snadnější nahrávání. 
luchátky s vestavěným 
deo bez rušivé ozvěny.

vci instalace webovou kameru 
kund. Sledujte krok po kroku 
vou kameru nastavte tak, aby 
očítači.

 usnadňuje umístění webkamery 
op, notebook nebo plochý povrch.

tím tohoto tlačítka webová 
ořídí snímek. Je zábavné sdílet své 
ailu, na web nebo do dokumentu.

N a Skype
vé kamery a jejího softwaru 
žby okamžitého zasílání zpráv. 
 Messenger, Yahoo!, AOL 
by okamžitého zasílání zpráv 
e systémem Windows Messenger 
okonference s více účastníky a 
bere v úvahu i budoucí vylepšení.

kerým softwarem
pracuje se všemi dostupnými 
nálními aplikacemi pro práci 
ek nebo momentku z videa a 

 programu pro práci s grafikou.
0

bku

http://www.philips.com

