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Indulhat a videocsevegés!

Még sohasem volt ennyire egyszerű az on-line csevegés barátaival és családtagjaival. A könnyen 

használható webkamerával ingyenes videocsevegést indíthat a Skype, Windows Live Messenger vagy 

egyéb ingyenes szolgáltatások használatával. A készülékhez mikrofon is tartozik, tehát máris készen áll a 

videocsevegésre.

Csúcsminőségű fényképek és videók
• Egyenletes videokép: 30 képkocka másodpercenként
• VGA felbontás (640x480) az éles képekért
• A kamera 360°-ban elforgatható a forgócsuklón

Maximálisan felhasználóbarát
• Külső mikrofon az optimális pozicionáláshoz
• Minden Instant Messaging szolgáltatással kompatibilis
• Telepítő az egyszerű beállításhoz
• Stabilan rögzíthető bármilyen laptopon vagy asztali monitoron
• A Fénykép gombbal azonnal remek fényképeket készíthet
• Valamennyi kapható képalkotó szoftverrel kompatibilis



 30 képkocka másodpercenként, videó
Dőljön hátra, és élvezze a másodpercenként 30 
képkockát megjelenítő videót, amely egyenletesebb 
képpel és teljes körű videocsevegés-élménnyel 
ajándékozza meg.

VGA felbontás
A VGA 640 x 480 felbontás azt jelenti, hogy a teljes 
kép mintegy 300,000 pixelből áll össze, biztosítva a 
dokumentumok, weboldalak és e-mail üzenetek éles 
megjelenítését.

Forgócsap
Fedezze fel, milyen egyszerű a webkamera használata 
a praktikus forgócsappal. Forgassa el a kamerát 360°-
ban tetszőleges irányba és készítsen felvételt a 
helyiség bármely pontjáról anélkül, hogy elmozdítaná 
a webkamerát.

A termékhez külső mikrofon is tartozik
A legmegfelelőbb hangrögzítés érdekében, a 
különálló külső mikrofont bárhová elhelyezheti a 
kényelmes on-line videó csevegések alkalmával.

Az összes szolgáltatással kompatibilis
A webkamera és a hozzá tartozó szoftver 
mindenfajta instant messaging szolgáltatással képes 
együttműködni. Bővítse videofunkcióval a Skype, a 
Windows Live Messenger, a Yahoo!, a Messenger, az 
AOL Instant Messenger vagy más szolgáltatások 
alkalmazásait.

Telepítő
Telepítse webkameráját másodpercek alatt a 
praktikus Telepítő segítségével. Kövesse az 
egyértelmű, részletes útmutatásokat, és igazítsa 
tökéletesen számítógépéhez a webkamerát.

Stabilan rögzíthető
A multifunkciós állvánnyal egyszerűen felszerelheti a 
webkamerát tetszőleges monitorra, laptopra, 
notebookra vagy bármilyen sima felszínre.

Fénykép gomb
Egyetlen gombnyomás, és a webkamera 
automatikusan fényképez. Így szórakoztató a 
fényképek megosztása, akár e-mailhez, weboldalhoz 
vagy dokumentumhoz szeretné hozzáadni azokat.

Valamennyi szoftverrel kompatibilis
A webkamera minden forgalomban lévő ingyenes és 
professzionális képalkotó szoftverrel kompatibilis. 
Pillanatfelvételt vagy állóképet készíthet 
videofelvételből, melyet bármely képalkotó 
programmal megnyithat.
SPC220NC/00

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2017-07-06

Verzió: 3.0.14

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

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Videó és fénykép bevitele
• Érzékelő: CMOS
• Érzékelő felbontása: CIF
• Képfelbontás: CIF
• Fénykép-felbontás: CIF
• Max. képfekvencia: 30 képkocka/másodperc
• Objektív: F2.2, D54°
• Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
• Színmélység: 24 bit

Mechanika
• Laptop csíptető
• LCD csíptető
• CRT állvány
• Asztali állvány
• Digitális beépített mikrofon: Nem
• Fénykép gomb

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Külső mikrofon

Szoftver
• Videó hozzáadása a következőhöz:: Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, 
Windows Live Messenger

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 98, 

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

• Processzor: Pentium II 500 MHz vagy gyorsabb
• RAM memória: 128 MB-os RAM

• Hangkártya
• USB-vel: Szabad USB port
• Internetcsatlakozás
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5
• PC csatlakozás: USB 1.1

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

35 x 125 x 75 mm
• Termék tömege (g): 82

Csomagolásadatok
• 12 nc: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Mennyiség: 1
• Magasság: 186 mm
• Hosszúság: 190 mm
• Szélesség: 92 mm
• Bruttó tömeg: 0,357 kg
• Táratömeg: 0,366 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Mennyiség: 6
• Magasság: 220 mm
• Hosszúság: 400 mm
• Szélesség: 301 mm
• Bruttó tömeg: 2,8 kg
• Táratömeg: 1,549 kg
•

Műszaki adatok
Webkamera
CIF CMOS
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