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Snímanie videa a momentiek
• Senzor: CMOS
• Rozlíšenie senzora: QVGA
• Rozlíšenie videa: QVGA
• Rozlíšenie momentky: QVGA
• Rozl. vloženej momentky: VGA
• Max. rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu
• Šošovky: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Min. intenzita osvetlenia: < 10 luxov
• Hĺbka farieb: 24 bit

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

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Rýchla inštalačná 

príručka, Manuál používateľa, Multimediálna 
náhlavná súprava

Softvér
• Pridať video k: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• 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

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

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

74 x 142 x 74 mm
• Hmotnosť produktu (g): 120

Údaje o balení
• 12 NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Hmotnosť brutto: 0,436 kg
• Výška: 190g mm
• Dĺžka: 190g mm
• Šírka: 90 mm
• Množstvo: 1
• Hmotnosť obalu: 0,316 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 3,156 kg
• Hmotnosť obalu: 2,436 kg
• Dĺžka: 387 mm
• Šírka: 285 mm
• Výška: 208 mm
•

Webová kamera
CIF CMOS 

Technické údaje

Dátum vydania  
2008-10-02

Verzia: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

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

www.philips.com
SPC3

Najdôlež

Pribalené
Spolu s vaš
multimediá
zaručuje op
používanie.

30 snímo
Pri 30 sním
neprerušov
Táto hodno
frekvenciu, 
videokomun

VGA roz
VGA (640 x
pixelov sa p
VGA rozlíše
použiť pri d
mailoch.

Automat
Automatick
maximom z
nastaví kam
dostupném

Otočný o
Otočný obje
obrázky. Rý
uhol kamer
predmety, k

Stabilné u
Viacfunkčný
kamery na 
počítač aleb

Správca i
Nainštalujte
šikovnému 
jednoduchý
nastavíte, a
počítaču.

Kompatib
Webová ka
Skype a iné
Skype, MSN
iným bezpla
aplikáciou W
videokonfer
sa dala pou

Kompatib
Webová ka
bezplatným
Nasnímajte
otvorte ho p
programu.

Tlačidlo m
Jedným zat
automatick
zdieľanie o
webové strá

Základný
Softvér pre 
videoklipov 
pár kliknutí
videosprávy
čo potrebuj
Philips.

Tlačidlo r
Na spusten
tlačidlo rých
15NC/0

itejšie f

 multime
ou webovou
lne slúchadl
timálnu kva

k za seku
kach za sek
ané videoho
ta predstav
ktorú použ
ikácia zauj

líšenie
 480) znam
oužije na v
nie zaručuj
okumentoc

ická optim
á optimaliz
 vašej web
eru a nast

u svetlu.

bjektív
ktív pre vyn
chlo a jedno
y bez toho,
toré zmeni

pevnenie
 stojan zjed
akýkoľvek m
o plochý po

nštalácie
 svoju webo
správcovi in
ch pokynov 
by sa perfe

ilné so S
mera a jej 
 komunikač
 Messenge
tným komu
indows M

enciu viace
žiť aj v bud

ilné s ka
mera fungu
 a profesion
 momentku
omocou ak

omentk
lačením toh
y nasníma o
brázkov tak
nky alebo k

 softvér V
snímanie, sp
veľmi prak
 myši budet
. Tento soft
ete pre úpln

ýchleho s
ie aplikácie
leho spuste
diálne slúchadlá
 kamerou sa dodávajú 
á Philips. Náhlavný mikrofón 
litu zvuku a komfortné 

ndu cez Skype
undu si vychutnáte prirodzené a 
vory bez skákajúceho obrazu. 
uje rovnakú obnovovaciu 
íva Skype a vďaka tomu je 
ímavejším zážitkom.

ená, že približne 300 000 
ytvorenie celkového obrazu. Toto 
e ostré obrázky, ktoré sa môžu 
h, webových stránkach a e-

alizácia obrazu
ácia obrazu vám pomôže získať 
ovej kamery tak, že automaticky 
avenia obrazu, aby zodpovedali 

ikajúce zameranie a prirodzené 
ducho môžete dosiahnuť správny 
 aby ste pod ňu museli dávať 
a jej sklon.

nodušuje upevnenie webovej 
onitor, stolný počítač, prenosný 

vrch.

vú kameru za pár sekúnd vďaka 
štalácie. Iba postupujte podľa 
pre nastavenie a webovú kameru 
ktne prispôsobila k vášmu 

kype
softvér sa navrhli s ohľadom na 
né systémy. Pripojte video k 
r, Yahoo!, AOL Messenger a k 
nikačným službám. Funguje tiež s 
essenger a NetMeeting na 
rých osôb a je navrhnutá tak, aby 
úcnosti.

ždým softvérom
je s každým dostupným 
álnym zobrazovacím softvérom. 
 alebo statický obrázok z videa a 
éhokoľvek zobrazovacieho 

y
to tlačidla webová kamera 
brázok. Je to zábavný spôsob na 
, že ich pridáte k e-mailom, na 
 dokumentom.

Lounge
rávu a archivovanie momentiek a 

tickým spôsobom. Iba pomocou 
e môcť vytvoriť a zaslať 
vérový balík vám poskytne všetko, 
é využitie webovej kamery od 

pustenia VLounge
 VLounge jednoducho stlačte 
nia
0

unkcie

http://www.philips.com

