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Videochat nu!

Det har aldrig været enklere at komme online med venner og familie. Med dette videokamera, 
som er nemt at bruge, kan du videochatte gratis via Skype, Windows Live Messenger eller 
andre gratis tjenester. Der medfølger en mikrofon, så du kan gå i gang med det samme.

Foto og video i høj kvalitet
• Naturligt billede med 30 billeder pr. sekund (video)
• VGA-opløsning (640 x 480 pixel) giver skarpe billeder
• Drej kameraet 360° med dets drejeled

Utrolig brugervenligt
• Ekstern mikrofon til optimal placering
• Kompatibelt med alle tjenester til onlinemeddelelser
• Installations-manager til hurtig opsætning
• Stabil montering på en hver monitor, bærbar eller skrivebord
• Med Snapshot-knappen kan du tage fantastiske billeder med det samme
• Fungerer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer



 30 billeder pr. sekund (video)
Læn dig tilbage, og nyd enestående billeder med 30 
billeder pr. sekund (video). Det giver dig mere jævne 
videobilleder og en bedre all-round videochatting-
oplevelse.

VGA-opløsning
VGA (640 x 480) betyder, at ca. 300.000 pixel bruges 
til at skabe det totale billede. Denne VGA-opløsning 
sikrer skarpe billeder til brug i dokumenter, på 
websider og i e-mails.

Drejeled
Nyd friheden ved dette kameras praktiske drejeled. 
Du kan dreje kameraet 360° i en hvilken som helst 
retning, så du kan filme alle kroge af dit værelse, uden 
at skulle flytte videokameraet overhovedet.

Ekstern mikrofon medfølger
Men en separat ekstern mikrofon har du friheden til 
at placere den, hvor den bedst optager din stemme, 
så du kan slappe af under din online-videochat.

Kompatibel med alle tjenester
Webcam'et og dets software er designet med alle 
tjenester til onlinemeddelelser i baghovedet. Tilføj 
video til Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Messenger og andre tjenester.

Installations-manager
Installer dit webcam på få sekunder med den 
praktiske Installations-manager. Du skal bare følge 
den nemme trinvise vejledning, og du vil hurtigt få sat 
kameraet op, så det passer perfekt til din computer.

Stabil montering
Den multifunktionelle holder gør det nemt for dig at 
montere videokameraet på enhver skærm, laptop, 
notebook eller plan overflade.

Snapshot-knap
Ved blot at trykke på denne knap tager dit webcam 
automatisk et billede. Det er en sjov måde at dele 
billeder på ved at føje dem til e-mails, web-sider eller 
dokumenter.

Kompatibel med al software
Kameraet fungerer sammen med alle gængse 
billedbehandlingsprogrammer - de gratis såvel som 
de professionelle. Tag et snapshot eller et still-billede 
fra din video, og åbn det med ethvert 
billedbehandlingsprogram.
SPC220NC/00

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2017-07-06

Version: 3.0.14

12 NC: 8670 000 28286
EAN: 87 12581 32417 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Optagelse af video & snapshots
• Sensor: CMOS
• Sensoropløsning: CIF
• Videoopløsning: CIF
• Snapshot-opløsning: CIF
• Maks. billedhastighed: 30 fps
• Objektiv: F2.2, D54 °
• Hvidbalance: 2600 – 7600 k
• Farvedybde: 24 bit

Mekanik
• Beslag til bærbar computer
• LCD-beslag
• CRT-holder
• Desktop-holder
• Indbygget digital mikrofon: Nej
• Snapshot-knap

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Ekstern 

mikrofon

Software
• Føj video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 

Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista 
Home, Microsoft Windows Vista

• Processor: Pentium II 500MHz eller hurtigere
• RAM-hukommelse: 128 MB RAM

• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internettilslutning
• Harddisk-plads: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5
• PC Link: USB 1.1

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 35 x 125 x 75 mm
• Produktvægt (g): 82

Emballagedata
• 12 NC: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Mængde: 1
• Højde: 186 mm
• Længde: 190 mm
• Bredde: 92 mm
• Bruttovægt: 0,357 kg
• Taravægt: 0,366 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Mængde: 6
• Højde: 220 mm
• Længde: 400 mm
• Bredde: 301 mm
• Bruttovægt: 2,8 kg
• Taravægt: 1,549 kg
•
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Webkamera
CIF CMOS

http://www.philips.com

