
 

 

Philips
Webová kamera

CIF
CMOS

SPC220NC
Diskutujte cez videokonferencie 

teraz!
Byť online s priateľmi a rodinou nikdy nebolo jednoduchšie. Pomocou tejto webovej kamery s 

jednoduchou obsluhou môžete diskutovať cez videokonferencie pomocou programu Skype, Windows 

Live Messenger či iných bezplatných služieb. Súčasťou je aj mikrofón, takže ste hneď pripravení začať.

Vysokokvalitné fotografie a video
• Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu
• VGA rozlíšenie (640 x 480) pre ostré obrázky
• Otočte kameru o 360° na otočnom kĺbe

Priateľský k používateľovi
• Externý mikrofón pre optimálnu polohu
• Kompatibilné so všetkými službami okamžitého zasielania správ
• Správca inštalácie pre jednoduché nastavenie
• Stabilné upevnenie na akomkoľvek monitore prenosného počítača alebo na stole
• Tlačidlo momentky vám umožní nasnímať vynikajúce okamžité fotografie
• Kompatibilné s každým dostupným zobrazovacím softvérom



 30 snímok videa za sekundu
Sadnite si a vychutnajte vynikajúce zobrazenie s 30 
snímkami videa za sekundu. Zabezpečia vám 
plynulejší obraz videa a lepší celkový zážitok z 
videokomunikácie.

VGA rozlíšenie
VGA (640 x 480) znamená, že približne 300 000 
pixelov sa použije na vytvorenie celkového obrazu. 
Toto VGA rozlíšenie zaručuje ostré obrázky, ktoré 
sa môžu použiť pri dokumentoch, webových 
stránkach a e-mailoch.

Otočný kĺb
Vychutnajte si jedinečnú voľnosť webovej kamery s 
týmto šikovným dizajnom otočného kĺbu. Iba otočte 
kameru o 360° ktorýmkoľvek smerom, aby ste mohli 
natáčať kdekoľvek vo svojej miestnosti bez toho, aby 
ste museli hýbať webovou kamerou.

Externý mikrofón pribalený
So samostatným externým mikrofónom máte 
možnosť slobodne si zvoliť kam ho umiestnite, aby 
sa dosiahlo najkvalitnejšie snímanie vášho hlasu pri 
uvoľnenom online video chatovaní.

Kompatibilné so všetkými službami
Webová kamera a jej softvér sa navrhli tak, aby boli 
vhodné pre všetky služby okamžitého zasielania 
správ. Pridajte video do Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger a iných služieb.

Správca inštalácie
Nainštalujte svoju webovú kameru za pár sekúnd 
vďaka šikovnému správcovi inštalácie. Iba postupujte 
podľa jednoduchých pokynov pre nastavenie a 
webovú kameru nastavíte, aby sa perfektne 
prispôsobila k vášmu počítaču.

Stabilné upevnenie
Viacfunkčný stojan zjednodušuje upevnenie webovej 
kamery na akýkoľvek monitor, stolný počítač, 
prenosný počítač alebo plochý povrch.

Tlačidlo momentky
Jedným zatlačením tohto tlačidla webová kamera 
automaticky nasníma obrázok. Je to zábavný spôsob 
na zdieľanie obrázkov tak, že ich pridáte k e-mailom, 
na webové stránky alebo k dokumentom.

Kompatibilné s každým softvérom
Webová kamera funguje s každým dostupným 
bezplatným a profesionálnym zobrazovacím 
softvérom. Nasnímajte momentku alebo statický 
obrázok z videa a otvorte ho pomocou akéhokoľvek 
zobrazovacieho programu.
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Snímanie videa a momentiek
• Snímač: CMOS
• Rozlíšenie senzora: CIF
• Rozlíšenie videa: CIF
• Rozlíšenie momentky: CIF
• Max. rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu
• Objektív: F2,2, D 54°
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Hĺbka farieb: 24 bit

Mechanizmus
• Svorka prenosného počítača: áno
• Svorka LCD: áno
• CRT stojan: áno
• Stojan na stôl: áno
• Digitálny vstavaný mikrofón: Nie
• Tlačidlo momentky: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Externý mikrofón

Softvér
• Pridať video k: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 98, 

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

• Procesor: Pentium II 500MHz alebo lepší

• Pamäť RAM: 128 MB RAM
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Pripojenie na Internet: áno
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5
• Počítačové prepojenie: USB 1.1

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 35 x 125 x 75 mm
• Hmotnosť produktu (g): 82

Údaje o balení
• 12 NC: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Množstvo: 1
• Výška: 186 mm
• Dĺžka: 190 mm
• Šírka: 92 mm
• Hmotnosť brutto: 0,357 kg
• Hmotnosť obalu: 0,366 kg

Vonkajší kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Množstvo: 6
• Výška: 220 mm
• Dĺžka: 400 mm
• Šírka: 301 mm
• Hmotnosť brutto: 2,8 kg
• Hmotnosť obalu: 1,549 kg
•

Technické údaje
Webová kamera
CIF CMOS
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