
 

 

Philips
Kamera internetowa

CIF
CMOS

SPC220NC
Rozpocznij wideokonferencję 

już teraz!
Kontakt na żywo z przyjaciółmi i rodziną jeszcze nigdy nie był tak prosty. Ta łatwa w użytku kamera 

internetowa pozwala na bezpłatne wideokonferencje z wykorzystaniem programu Skype, Windows 

Live Messenger i innych bezpłatnych serwisów. Dołączony mikrofon zapewnia natychmiastową 

gotowość do pracy.

Wysokiej jakości zdjęcia i nagrania wideo
• Płynny obraz wideo z szybkością 30 klatek/s
• Rozdzielczość VGA (640 x 480) zapewnia ostry obraz
• Dzięki obrotowemu złączu kamerę można obracać o 360°

Niezwykle łatwy w obsłudze
• Mikrofon zewnętrzny zapewnia optymalne zbieranie dźwięku
• Zgodność ze wszystkimi komunikatorami
• Menedżer instalacji ułatwia konfigurację
• Stabilny uchwyt montażowy dla dowolnego monitora, laptopa lub biurka
• Przycisk zdjęcia pozwala błyskawicznie robić świetne zdjęcia
• Zgodność z każdym dostępnym oprogramowaniem graficznym



 Obraz wideo z szybkością 30 klatek/s
Usiądź i ciesz się doskonałym obrazem o szybkości 
30 klatek na sekundę i lepszą jakością 
wideokonferencji.

Rozdzielczość VGA
Rozdzielczość VGA (640 x 480) oznacza, że całość 
obrazu złożona jest z około 300 000 pikseli. 
Rozdzielczość VGA zapewnia ostry obraz idealny do 
wyświetlania dokumentów, stron internetowych 
oraz wiadomości e-mail.

Obrotowe złącze
Obrotowe złącze kamery pozwala cieszyć się 
swobodą ujęć. Stojącą w jednym miejscu kamerę 
można obrócić o 360°, aby sfilmować dowolny kąt 
pokoju.

Mikrofon zewnętrzny w zestawie
Oddzielny mikrofon zewnętrzny możesz umieścić w 
wygodnym dla siebie miejscu, aby uzyskać najlepszą 
jakość dźwięku podczas rozmów przez sieć.

Zgodność z wszystkimi usługami
Kamera i dołączone do niej oprogramowanie zostały 
zaprojektowane z myślą o wszystkich 
komunikatorach. Dzięki temu można dodać obraz 
wideo do programów takich jak Skype, Windows 
Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger i inne.

Menedżer instalacji
Dzięki łatwemu w obsłudze menedżerowi instalacji 
skonfigurujesz swoją kamerę w kilka sekund. 
Wystarczy postępować zgodnie z prostymi 
instrukcjami, aby idealnie skonfigurować kamerę do 
pracy z komputerem.

Stabilny uchwyt montażowy
Wielofunkcyjna podstawa umożliwia zamontowanie 
kamery internetowej na dowolnym monitorze, 
laptopie, notebooku lub płaskiej powierzchni.

Przycisk zdjęcia
Po naciśnięciu jednego przycisku kamera 
internetowa automatycznie zrobi zdjęcie. Jest to 
świetny sposób na dzielenie się zdjęciami poprzez 
dodawanie ich do wiadomości e-mail, stron 
internetowych lub dokumentów.

Zgodność z każdym oprogramowaniem
Kamera internetowa współpracuje z każdym 
dostępnym bezpłatnym i profesjonalnym 
oprogramowaniem graficznym. Zarejestruj ujęcie lub 
zrób zdjęcie i otwórz je w dowolnym programie 
graficznym.
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Filmowanie i fotografowanie
• Czujnik: CMOS
• Rozdzielczość przetwornika: CIF
• Rozdzielczość wideo: CIF
• Rozdzielczość zdjęcia: CIF
• Maks. liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s
• Obiektyw: F2.2, D54°
• Balans bieli: 2600–7600 k
• Głębia kolorów: 24 bit

Elementy mechaniczne
• Uchwyt do laptopa
• Uchwyt do monitora LCD
• Podstawa do monitora kineskopowego
• Podstawa biurkowa
• Wbudowany mikrofon cyfrowy: Nie
• Przycisk zdjęcia

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Mikrofon 

zewnętrzny

Oprogramowanie
• Dodaj obraz do: Komunikator Yahoo!, 

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

Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows 98, 

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

• Procesor: Pentium II 500 MHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB RAM

• Karta dźwiękowa
• USB: Wolny port USB
• Połączenie internetowe
• Pojemność dysku twardego: 200 MB
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5
• Połączenie z komputerem: USB 1.1

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

35 x 125 x 75 mm
• Waga produktu (g): 82

Dane opakowania
• 12NC: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Ilość: 1
• Wysokość: 186 mm
• Długość: 190 mm
• Szerokość: 92 mm
• Waga brutto: 0,357 kg
• Ciężar opakowania: 0,366 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Ilość: 6
• Wysokość: 220 mm
• Długość: 400 mm
• Szerokość: 301 mm
• Waga brutto: 2,8 kg
• Ciężar opakowania: 1,549 kg
•

Dane techniczne
Kamera internetowa
CIF CMOS

http://www.philips.com

