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Video chatting σε µεγαλύτερη
ανάλυση
Κοµψή και ανθεκτική, δένει ωραία µε την οθόνη σας και παραµένει εκεί. Η κεφαλή της
κάµερας περιστρέφεται 360° για να αποτυπώνει κάθε εικόνα. ∆ιαθέτει επίσης ένα
επιπλέον σετ ακουστικών πολυµέσων για συνοµιλία χωρίς ηχώ.
Φυσικές εικόνες σε υψηλότερη ανάλυση
• Φυσική εικόνα µε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο βίντεο
• Ανάλυση Super VGA για υψηλής ποιότητας εικόνες
• Αυτόµατη βελτιστοποίηση εικόνας για εκπληκτική ποιότητα εικόνας
• Περιστρεφόµενος φακός για τέλεια στόχευση και φυσικές εικόνες
Απόλυτα φιλική προς το χρήστη
• Ακουστικά πολυµέσων και µικρόφωνο κεφαλιού για βέλτιστη ποιότητα ήχου
• Συµβατή µε MSN, Skype και άλλες δωρεάν υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων
• Το κουµπί Snapshot σάς επιτρέπει την άµεση λήψη φωτογραφιών
• Λήψη, αρχειοθέτηση και διαχείριση εικόνων και V-mail µε το VLounge
Κοµψός και λειτουργικός σχεδιασµός
• Λεπτός σχεδιασµός και µαύρο φινίρισµα
• Σταθερό στήριγµα για οποιονδήποτε φορητό υπολογιστή ή γραφείο
• Περιστρέψτε την κάµερα 360° πάνω στον αξονικό της σύνδεσµο

SPC505NC/00

Κάµερα διαδικτύου
VGA CMOS

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Αποτύπωση στιγµιοτύπων & βίντεο
•
•
•
•
•
•
•
•

Αισθητήρας: CMOS
Ανάλυση αισθητήρα: VGA
Ισορροπία λευκού: 2600 – 7600 k
Ανάλυση εικόνας: VGA
Φωτογραφική ανάλυση: VGA
Παρεµβληθείσα φωτογραφική ανάλυση: SVGA
Μέγιστος ρυθµός καρέ: 30 fps
Βάθος χρώµατος: 24 bit

Μηχανικά στοιχεία
•
•
•
•
•
•
•

Στήριγµα για χρήση σε φορητό υπολογιστή
Στήριγµα για χρήση σε οθόνη LCD
Βάση για CRT
Επιτραπέζια βάση
Ψηφιακό ενσωµατωµένο µικρόφωνο: Όχι
Κουµπί QuickLaunch
Κουµπί Snapshot

Αξεσουάρ

• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός
γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως,
Ακουστικά πολυµέσων

Λογισµικό

• VLounge: Βασικό
• Προσθήκη βίντεο σε: MSN Messenger, Yahoo!
Messenger, AOL Messenger, Skype

Απαιτήσεις συστήµατος

• Επεξεργαστής: Pentium II στα 500 MHz ή
ταχύτερος
• Μνήµη RAM: RAM 128 MB
• Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows

•
•
•
•
•

2000, Microsoft Windows XP
Κάρτα ήχου: ναι
Σύνδεση Internet: ναι
Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB
USB: Ελεύθερη θύρα USB
Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM

Συνδεσιµότητα

• Μήκος καλωδίου: 1,5 µ.
• Σύνδεση µε PC: USB 1.1

∆ιαστάσεις

• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
35 x 125 x 75 χιλ.
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 79

∆εδοµένα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210008577
EAN/UPC/GTIN: 8710895976183
Μικτό βάρος: 0,418 κ.
Ύψος: 190 χιλ.
Μήκος: 190 χιλ.
Πλάτος: 90 χιλ.
Καθαρό απόβαρο: 0,339 κ.
Ποσότητα: 1

Εξωτερική συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 8710895990325
Ποσότητα: 6
Μικτό βάρος: 3,6 κ.
Καθαρό απόβαρο: 3,126 κ.
Μήκος: 405 χιλ.
Πλάτος: 295 χιλ.
Ύψος: 230 χιλ.
12NC: 908210008577

•

Εικόνα στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο
Χαλαρώστε και απολαύστε ανώτερη ποιότητα προβολής
µε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο βίντεο. Με αυτό τον τρόπο
απολαµβάνετε φυσικές εικόνες βίντεο και συνολικά
καλύτερη εµπειρία video chatting.
Ανάλυση Super VGA
Η κάµερα διαδικτύου αποτυπώνει φωτογραφίες
ποιότητας VGA (640x480) και βίντεο κλιπ χωρίς
τρεµόπαιγµα για ανταλλαγή µηνυµάτων µε βίντεο. Με την
ανάλυση VGA, η κάµερα διαδικτύου µετατρέπεται σε
επαγγελµατικού επιπέδου κάµερα. Προσθέστε στη
στιγµή υψηλής ποιότητας φωτογραφίες σε έγγραφα,
σελίδες web και email ή εκτυπώστε εικόνες
φωτογραφικής ποιότητας.
Αυτόµατη βελτιστοποίηση εικόνας
Η αυτόµατη βελτιστοποίηση εικόνας σάς βοηθά να
αξιοποιήσετε στο έπακρο την κάµερα διαδικτύου, καθώς
προσαρµόζει αυτόµατα τις ρυθµίσεις κάµερας και εικόνας
για να ταιριάζουν µε τις συνθήκες φωτισµού.
Περιστρεφόµενος φακός
Περιστρεφόµενος φακός για τέλεια στόχευση και
φυσικές εικόνες. Πετύχετε γρήγορα και εύκολα τη σωστή
γωνία για τη φωτογραφική µηχανή, χωρίς να βάζετε
αντικείµενα κάτω από αυτήν για να αλλάξετε την κλίση
της.
Συµπεριλαµβάνονται ακουστικά πολυµέσων
Η κάµερα διαδικτύου συνοδεύεται από ακουστικά
πολυµέσων της Philips. Το µικρόφωνο κεφαλιού
εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ήχου και άνετη χρήση.
Συµβατή µε MSN και Skype
Η κάµερα διαδικτύου και το λογισµικό της έχουν
σχεδιαστεί για χρήση µε οποιαδήποτε σύστηµα
ανταλλαγής µηνυµάτων. Προσθέστε βίντεο στο Skype,
MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger και άλλες
δωρεάν υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων. Λειτουργεί
επίσης µε το Windows Messenger και NetMeeting για
video conferencing µεταξύ πολλών ατόµων και έχει
σχεδιαστεί ώστε να είναι συµβατή µε µελλοντικές
εφαρµογές.
Κουµπί Snapshot
Με ένα µόνο πάτηµα αυτού του κουµπιού, η κάµερα
διαδικτύου τραβάει αυτόµατα φωτογραφία. Μπορείτε να
µοιραστείτε τις φωτογραφίες σας µέσω e-mail,
ιστοσελίδων ή εγγράφων.
Λογισµικό VLounge basic
Λογισµικό για αποτύπωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση
φωτογραφιών και βίντεο κλιπ. Με δύο κλικ του ποντικιού
δηµιουργείτε και στέλνετε µηνύµατα µε βίντεο. Αυτό το
πακέτο λογισµικού παρέχει ό,τι χρειάζεστε για να
αξιοποιήσετε πλήρως την κάµερα διαδικτύου της Philips.
Λεπτός σχεδιασµός και µαύρο φινίρισµα
Αυτή η κάµερα διαδικτύου δείχνει όµορφα στο σπίτι ή το
γραφείο. Με το γυαλιστερό, µαύρο φινίρισµα και τον
λεπτό σχεδιασµό της, έχει εµφάνιση εξίσου καλή µε την
απόδοσή της.
Σταθερό στήριγµα
Η πολυλειτουργική βάση διευκολύνει την τοποθέτηση της
κάµερας διαδικτύου σε όλους τους τύπους οθονών,
laptop, notebook ή σε επίπεδες επιφάνειες.
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Αξονικός σύνδεσµος
Απολαύστε πλήρη ελευθερία στη χρήση της κάµερας
διαδικτύου χάρη στον πρακτικό σχεδιασµό του αξονικού
της συνδέσµου. Απλώς περιστρέψτε την κάµερα 360°
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και τραβήξτε
οποιοδήποτε σηµείο του χώρου χωρίς να την
µετακινήσετε καθόλου.

