Philips
เว็บแคมสําหรับโนตบุค

Easy

SPC230NC

Webcam easy
พลักแอนดเพลย
Webcam easy SPC230 ใชงานงาย
เพียงแคเสียบปลั๊กก็สามารถสนุกสนานกับการสนทนาทางวิดีโอไดฟรีผานโปรแกรม Skype, Windows Live
Messenger หรือบริการสงขอความทันใจอื่น ๆ ได และยังถนอมสายตาดวยความละเอียดภาพสูง
และทํ างานไดในสภาพแสงนอย
ภาพถายและวิดีโอคุณภาพสูง
• ความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated) เพื่อภาพถายคุณภาพดีเยี่ยม
• ภาพลื่นไหลไมสะดุดดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
• โหมดทํางานในสภาพแสงนอยเพื่อภาพที่ชัดขึ้น
• ตัวกลองหมุนไดเพื่อเล็งกลองไปทุกที่ที่คุณตองการ
ใชงายเพียงแค 1-2-3
• ตั้งคาและใชงานงาย
• ไมโครโฟนภายนอกแบบสแตนดอโลนใหอิสระในการบันทึก
• สามารถใชไดกับบริการสงขอความดวนทุกประเภท
• ปุมสแนปช็อตใหคุณถายรูปไดอยางรวดเร็ว
• ยึดติดบนจอภาพ แลปทอป หรือโตะ ไดอยางมั่นคง

SPC230NC/00

เว็บแคมสํา หรับโนตบุค
Easy

รายละเอียดเฉพาะ
กลไก
•
•
•
•
•
•
•
•

เซนเซอร: VGA CMOS
ชองรับแสงกวางเต็มที่ของเลนส: F:2.8
มุมมองของเลนส: 50 องศา
โครงสรางเลนส: ชิ้นเลนส 1 ชิ้น
ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
ปริมาณแสงขั้นต่ํา: < 5 ลักซ
รูปแบบขอมูล: RGB
ความเขมสี: 24 บิต

ไฮไลต
•
•
•
•
•

โปรเซสเซอร: Pentium III 500 MHz
หนวยความจํา RAM: 128 MB RAM
เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
USB: พอรต USB อิสระ
ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช

การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 เมตร
• การอินเตอรเฟซ: USB 1.1
• กําลังไฟ: ผานสาย USB ที่ใหมา

ความละเอียด
•
•
•
•

ความละเอียดวิดีโอ: VGA
ความละเอียดภาพถาย: VGA
ความละเอียดของวิดีโอแบบ Interpolated: 1.3 MP
ความละเอียดของภาพถายแบบ Interpolated: 1.3
MP
• อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 30 fps

ขนาดบรรจุภัณฑ

• ไมโครโฟน: ไมโครโฟนภายนอก

• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก):
19.2 x 18.7 x 9.4 ซม.
• น้ํา หนักสุทธิ: 0.082 กก.
• น้ํา หนักสุทธิ: 0.357 กก.
• น้ํา หนักเมื่อทดคา: 0.275 กก.
• EAN: 87 12581 39589 6
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ

อุปกรณเสริม

ดานนอกกลอง

• อุปกรณเสริมที่มีให: ไมโครโฟนภายนอก

ซอฟตแวร

• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง):
40 x 30.1 x 22 ซม.
• น้ํา หนักสุทธิ: 0.492 กก.
• น้ํา หนักสุทธิ: 2.8 กก.
• น้ํา หนักเมื่อทดคา: 2.308 กก.
• EAN: 87 12581 39590 2
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6

• เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger,
Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ขนาด

เสียง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ปุมสแนปช็อต: ใช
• เปด/ปด ไฟ LED แสดงการทํางาน: ใช

ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2),
Microsoft Windows Vista

• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก):
35 x 125 x 75 มม.
• น้ํา หนักผลิตภัณฑ (ก.): 82 กรัม
•

1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated)
เว็บแคมของคุณใหความละเอียดทั้งภาพวิดีโอ
และภาพถายสูงถึง 1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated)
ดังนั้น
คุณจึงสามารถใชเว็บแคมในการถายภาพที่มีคุณภาพสู
งซึ่งยังคงความคมชัดสวยงามแมพิมพในขนาดภาพที่ใ
หญข้ึน

ภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
เพียงเอนกายลงแลวปลอยอารมณไปกับการชมที่เหนื
อกวาดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
ใหภาพวิดีโอที่นุมนวลขึ้น
และประสบการณการสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ดี
กวา

การทํางานในสภาพแสงนอย
การทํางานในสภาพแสงนอย
จะปรับความสวางของภาพภายใตสภาพแสงนอย

ตัวกลองหมุนได
เพลิดเพลินกับอิสระในการใชเว็บแคมดวยการหมุนข
องตัวกลองอันชาญฉลาดซึ่งใหคุณเล็งกลองไปทุกที่ที่
คุณตองการ เพียงแคหันกลองไป 360° ในทิศทางใดๆ
ก็สามารถถายหองของคุณไดทุกมุม
โดยไมตองยายเว็บแคมแตอยางใด

ตั้งคาและใชงานงาย
การตั้งคา และการใชงานเว็บแคมนั้นงายดายเพียงแค
1-2-3 คือ 1. ติดตั้งซอฟตแวร 2. เสียบสายกลอง 3.
สนทนาแบบเห็นภาพไดทันที

ไมโครโฟนภายนอกแบบสแตนดอโลน
ดวยไมโครโฟนภายนอกที่แยกตางหาก
คุณจึงมีอิสระในการจัดวางไมโครโฟนที่ตําแหนงที่รับเ
สียงของคุณไดดีท่ีสุด
เพื่อเพิ่มเสียงคุณภาพสูงในการสนทนาทางวิดีโอของคุ
ณ

ใชไดกับบริการทุกประเภท
เว็บแคมและซอฟตแวรไดรับการออกแบบมาพรอมกั
บความใสใจในบริการสงขอความดวนทุกประเภท
ไมวาจะเปนการเพิ่มวิดีโอใน Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger และบริการอื่น ๆ

ปุมสแนปช็อต
กดปุมนี้เพียงครั้งเดียว
เว็บแคมของคุณสามารถถายรูปไดอัตโนมัติ
ความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งในการแบงปนภาพของคุณด
วยการเพิ่มลงในอีเมล เว็บเพจ หรือเอกสาร

ยึดติดอยางมั่นคง
ขาตั้งเอนกประสงคใหคุณติดเว็บแคมบนจอภาพ
แลปทอป หรือโตะ ไดอยางมั่นคง
ซึ่งออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ
และจะไมทําใหเว็บแคมเคลื่อนที่
หรือตกลงขณะที่คุณกําลังสนทนา
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