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videokamera til Skype! Det er nemt at bruge, tager flotte billeder og har et hovedsæt, 

 samtaler uden generende ekko. Med blot et par museklik kan du også sende e-mail 

g arkivere snapshots og videoklip. Video-chat har aldrig været nemmere.

o-one-video-chat med Skype
imediehovedsæt og mikrofon for optimal lydkvalitet
o med 30 billeder/sekund i Skype-opløsninger
-opløsning (640 x 480 pixel) giver skarpe billeder
matisk billedoptimering giver super billedkvalitet

jeligt objektiv letter indstillingen og giver naturlige billeder

ig brugervenligt
il montering på en hver monitor, bærbar eller skrivebord
llations-manager til hurtig opsætning
t ud kompatibelt med Skype og andre tjenester til onlinemeddelelser
erer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer
shot-knappen giver mulighed for flotte hurtige billeder
 arkiver og håndter billeder og V-mail med VLounge
unge QuickLaunch-knap til øjeblikkelig handling
 

Philips
Videokamera

CIF
CMOS

SPC315NC



 

Optagelse af video & snapshots
• Sensor: CMOS
• Sensoropløsning: QVGA
• Videoopløsning: QVGA
• Snapshot-opløsning: QVGA
• Interpoleret snapshot-opløsning: VGA
• Maks. billedhastighed: 30 fps
• Objektiv: f: 6 mm, F2.8, D42 °
• Hvidbalance: 2600 – 7600 k
• Minimumsbelysning: < 10 lux
• Farvedybde: 24 bit

Mekanik
• Beslag til bærbar computer
• LCD-beslag
• CRT-holder
• Desktop-holder
• Indbygget digital mikrofon: Nej
• Quicklaunch-knap
• Snapshot-knap

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, 

Brugerhåndbog, Multimediehovedsæt

Software
• Føj video til: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 500MHz eller hurtigere

• RAM-hukommelse: 128 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-tilslutning
• Harddisk-plads: 200 MB
• CD-ROM eller DVD-ROM drev

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvægt (g): 120

Emballagedata
• 12 NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Bruttovægt: 0,436 kg
• Højde: 190 mm
• Længde: 190 mm
• Bredde: 90 mm
• Mængde: 1
• Taravægt: 0,316 kg

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 3,156 kg
• Taravægt: 2,436 kg
• Længde: 387 mm
• Bredde: 285 mm
• Højde: 208 mm
•

Videokamera
CIF CMOS 
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