
 

 

Philips
Cameră Web

CIF
CMOS

SPC220NC
Videochat instantaneu!

Nu a fost niciodată mai simplu să vă întâlniţi online cu prietenii şi familia. Cu acest webcam 
uşor de utilizat puteţi face videochat prin Skype, Windows Live Messenger sau orice alt 
serviciu gratuit. Este dotat şi cu un microfon, astfel încât puteţi începe imediat să îl utilizaţi.

Fotografii și clipuri video de înaltă calitate
• Imagini omogene, cu 30 de cadre pe secundă
• Rezoluţie VGA (640x480) pentru imagini clare
• Răsuciţi camera 360° pe articulaţia sa pivotantă

Perfect accesibil
• Microfon extern pentru o poziţionare optimă
• Funcţionează cu toate serviciile de mesagerie instantanee
• Program de management al instalării pentru configurare ușoară
• Montare stabilă pe orice monitor, laptop sau birou
• Butonul Snapshot vă permite să realizaţi instantanee superbe
• Funcţionează cu toate aplicaţiile software de editare a imaginilor



 30 de cadre pe secundă
Așezaţi-vă confortabil și savuraţi o experienţă de 
vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Veţi 
avea parte de imagini video mai omogene și de o 
experienţă spaţială de videochat mai bună.

Rezoluţie VGA
VGA (640 x 480) înseamnă că aproximativ 300.000 
pixeli compun imaginea. Această rezoluţie VGA 
asigură imagini clare ce pot fi utilizate în documente, 
pagini Web și e-mailuri.

Articulaţie pivotantă
Bucuraţi-vă de libertatea simplă a conversării prin 
cameră Web beneficiind de acest design confortabil 
cu articulaţie pivotantă. Puteţi răsuci camera 360° în 
orice direcţie pentru a filma orice loc din cameră fără 
a muta deloc camera Web.

Microfon extern inclus
Microfonul extern separat vă oferă posibilitatea de 
amplasare în poziţia optimă, pentru un video-chat 
online relaxat.

Compatibil cu toate serviciile
Camera Web și aplicaţia sa software au fost 
proiectate pentru a funcţiona cu toate sistemele de 
mesagerie și apelare de pe Internet. Adăugaţi imagini 
video în Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Instant Messenger și alte servicii.

Program de management al instalării
Instalaţi camera Web în câteva secunde cu 
programul accesibil de management al instalării. Este 
suficient să urmaţi instrucţiunile simple, pas cu pas și 
veţi obţine o instalare a camerei Web perfect 
compatibilă cu computerul dvs.

Montare stabilă
Stativul multifuncţional facilitează montarea camerei 
Web pe orice monitor, laptop, notebook sau 
suprafaţă plată.

Buton Instantaneu
Printr-o simplă apăsare a acestui buton, camera Web 
realizează automat o fotografie. Este un mod 
distractiv de a împărtăși fotografiile dvs., adăugându-
le într-un e-mail, pe o pagină Web sau într-un 
document.

Compatibil cu orice software
Camera Web funcţionează cu toate aplicaţiile 
software gratuite disponibile de editare a imaginilor. 
Preluaţi un instantaneu sau o imagine statică din 
clipul dvs. video și deschideţi-o în orice program de 
editare a imaginilor.
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Captură video și instantanee
• Senzor: CMOS
• Rezoluţie senzor: CIF
• Rezoluţie video: CIF
• Rezoluţie instantaneu: CIF
• Rată de afișare max.: 30 cadre/s
• Obiectiv: F2.2, D54°
• Balans de alb: 2600 – 7600 k
• Profunzime culori: 24 bit

Elemente mecanice
• Sistem de susţinere laptop
• Sistem de susţinere LCD
• Stativ CRT
• Stativ desktop
• Microfon digital încorporat: Nu
• Buton Instantaneu

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Microfon 

extern

Software
• Adăugare video la: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows 98, 

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

• Procesor: Pentium II 500 MHz sau superior

• Memorie RAM: 128 MB RAM
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit
• Conexiune la Internet
• Spaţiu pe hard disk: 200 MB
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5
• PC Link: USB 1.1

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 35 x 125 x 75 mm
• Greutate produs (g): 82

Informaţii ambalaj
• 12NC: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Cantitate: 1
• Înălţime: 186 mm
• Lungime: 190 mm
• Lăţime: 92 mm
• Greutate brută: 0,357 kg
• Greutate proprie: 0,366 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Cantitate: 6
• Înălţime: 220 mm
• Lungime: 400 mm
• Lăţime: 301 mm
• Greutate brută: 2,8 kg
• Greutate proprie: 1,549 kg
•

Specificaţii
Cameră Web
CIF CMOS
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