
 

 

Philips
Webová kamera pre 
notebook

Easy

SPC230NC
Webcam easy

Plug & Play
Model Webcam easy SPC230 je skutočne taký jednoduchý. Len pripojte a prehrávajte, aby ste si 

vychutnali bezplatnú videokomunikáciu pomocou Skype, Windows Live Messenger alebo iných služieb 

okamžitého zasielania správ. Je jednoduché upútať pomocou vysokokvalitného rozlíšenia a 

zdokonalenia slabého osvetlenia.

Vysokokvalitné fotografie a video
• Rozlíšenie 1,3 megapixelov (interp.) pre výnimočnú kvalitu obrazu
• Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu
• Režim zdokonalenia pri slabom osvetlení ponúka lepšie obrázky pri slabom osvetlení
• Otočné telo na zamierenie kamery všade, kde chcete

Jednoduché ako 1-2-3
• Jednoduché nastavenie a používanie
• Stojanový externý mikrofón vám zaistí voľnosť pri nahrávaní
• Kompatibilné so všetkými službami okamžitého zasielania správ
• Tlačidlo momentky vám umožní nasnímať vynikajúce okamžité fotografie
• Bezpečné upevnenie na akomkoľvek monitore, prenosnom počítači alebo stole



 1,3 megapixelov (interpolovaných)
Vaša webová kamera vám zaisťuje 1,3 megapixelov 
(interpolovaných) pre rozlíšenie videa a fotografií. 
Takže ju môžete použiť na nasnímanie 
vysokokvalitných fotografií, ktoré stále vyzerajú 
vynikajúco, keď sa vytlačia ako veľkoformátové 
obrázky.

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.

Zdokonalenie pri slabom osvetlení
Zdokonalenie pri slabom osvetlení zlepšuje jas 
obrázkov pri slabom osvetlení.

Otočné telo
Vychutnajte si jedinečnú voľnosť webovej kamery so 
šikovným otočným telom, ktoré vám umožní 
zameranie všade, kde chcete. Iba otočte kameru o 
360° ktorýmkoľvek smerom, aby ste mohli natáčať 
kdekoľvek vo svojej miestnosti bez toho, aby ste 
museli hýbať webovou kamerou.

Jednoduché nastavenie a používanie
Nastavenie a používanie vašej webovej kamery je 
jednoduché ako 1-2-3. 1. Nainštalujte softvér 2. 
Pripojte kameru 3. Okamžite uskutočnite 
videohovor

Stojanový externý mikrofón
So samostatným externým mikrofónom máte 
možnosť slobodne si zvoliť kam ho umiestnite, aby 
sa pridal vysokokvalitný zvuk k vašim 
videokomunikáciám.

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.

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.

Bezpečné upevnenie
Tento univerzálny stojan zjednodušuje bezpečné 
upevnenie webovej kamery na akýkoľvek monitor, 
prenosný počítač alebo stôl. Tento dizajn je obzvlášť 
bezpečný a nepohne sa alebo nespadne, keď vám 
práve prebieha konverzácia.
SPC230NC/00

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2017-07-07

Verzia: 6.0.5

12 NC: 8670 000 37143
EAN: 87 12581 39589 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Mechanizmus
• Snímač: VGA CMOS
• Maximálna clona objektívu: F: 2,8
• Zorný uhol objektívu: 50 stupňov
• Konštrukcia objektívu: 1 prvok
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Minimálne osvetlenie: < 5 luxov
• Formát údajov: RGB
• Farebná hĺbka: 24 bitov

Rozlíšenie
• Rozlíšenie videa: VGA
• Rozlíšenie fotografie: VGA
• Rozlíšenie prekladaného videa: 1,3 MP
• Rozlíšenie prekladanej fotografie: 1,3 MP
• Maximálna rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu

Audio
• Mikrofón: Externý mikrofón

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Externý mikrofón

Dodatočné funkcie
• Tlačidlo momentky: áno
• LED aktivity zapnutia a vypnutia: áno

Softvér
• Pridať video k: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesor: Pentium III 500 MHz
• Pamäť RAM: 128 MB RAM
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• USB: Voľný port USB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 metra
• Rozhrania: USB 1.1
• Príkon: Napájanie cez USB kábel

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,2 x 18,7 x 9,4 cm
• Hmotnosť netto: 0,082 kg
• Hmotnosť brutto: 0,357 kg
• Hmotnosť obalu: 0,275 kg
• EAN: 87 12581 39589 6
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40 x 30,1 x 22 cm
• Hmotnosť netto: 0,492 kg
• Hmotnosť brutto: 2,8 kg
• Hmotnosť obalu: 2,308 kg
• EAN: 87 12581 39590 2
• Počet používateľských balení: 6

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

Technické údaje
Webová kamera pre notebook
Easy

http://www.philips.com

