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Videochatten bij een
hogere resolutie
De webcam is slank, stijlvol en stevig en past daarom geweldig bij uw monitor. Het
camerahoofd draait 360° om elk beeld vast te leggen. Ook wordt de webcam geleverd
met een extra multimediaheadset, waarmee u echovrij kunt chatten.
Natuurlijke beelden met een hogere resolutie
• Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
• Super VGA-resolutie voor hoogwaardige beelden
• Automatische beeldoptimalisatie voor superbeeldkwaliteit
• Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden
Zeer gebruiksvriendelijk
• Multimediaheadset en hoofdmicrofoon voor de beste geluidskwaliteit
• Compatibel met MSN, Skype en andere gratis berichtservices
• Fotoknop om direct geweldige foto's te maken
• Maak, archiveer en beheer afbeeldingen en V-mails met VLounge
Stijlvol en functioneel ontwerp
• Zwarte afwerking en een slank model
• Stabiele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
• Draai de camera 360° op het draaischarnier
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Webcam

VGA CMOS

Specificaties

Productkenmerken

Video's en foto's maken
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: CMOS
Sensorresolutie: VGA
Witbalans: 2600 – 7600 k
Videoresolutie: VGA
Fotoresolutie: VGA
Geïnterpoleerde fotoresolutie: SVGA
Max. framesnelheid: 30 fps
Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
•
•
•
•
•
•
•

Laptopbeugel
LCD-beugel
CRT-standaard
Bureaustandaard
Digitale ingebouwde microfoon: Nee
Snelstartknop
Fotoknop

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Snelle
installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing,
Multimediaheadset

Software

• VLounge: Basis
• Voeg video toe: MSN Messenger, Yahoo!
Messenger, AOL Messenger, Skype

Systeemvereisten

• Processor: Pentium II 500 MHz of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows
2000, Microsoft Windows XP

•
•
•
•
•

Geluidskaart
Internetverbinding
Ruimte op harde schijf: 200 MB
USB: Vrije USB-poort
CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit

• Kabellengte: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Afmetingen

• Afmetingen van product (B x H x D):
35 x 125 x 75 mm
• Gewicht van het product (g): 79

Gegevens van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210008577
EAN/UPC/GTIN: 8710895976183
Brutogewicht: 0,418 kg
Hoogte: 190 mm
Lengte: 190 mm
Breedte: 90 mm
Gewicht van de verpakking: 0,339 kg
Hoeveelheid: 1

Omdoos
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 8710895990325
Hoeveelheid: 6
Brutogewicht: 3,6 kg
Gewicht van de verpakking: 3,126 kg
Lengte: 405 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 230 mm
12NC: 908210008577

•

Video van 30 frames per seconde
Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30
frames per seconde. U zult zien dat uw videobeelden
vloeiender zijn en dat u betere videochats ervaart.
Super VGA-resolutie
De webcam maakt foto's en trillingsvrije videoclips van
VGA-kwaliteit (Video Graphics Array [640x480]) voor
videoberichten. Met VGA-resolutie wordt uw webcam een
camera van professioneel niveau. Voeg in een oogwenk
hoogwaardige foto's toe aan documenten, webpagina's
en e-mails, of druk beelden van fotokwaliteit af.
Automatische beeldoptimalisatie
De automatische beeldoptimalisatie helpt u optimaal te
profiteren van uw webcam door automatisch de camera
en de beeldinstellingen aan te passen om deze overeen
te doen komen met het beschikbare licht.
Roterende lens
Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke
beelden. U vindt snel en gemakkelijk de beste hoek voor
de camera, zonder dat u er wat onder hoeft te zetten om
de hoek te wijzigen.
Inclusief multimediaheadset
Uw webcam wordt geleverd met een Philipsmultimediaheadset. Dankzij de hoofdmicrofoon bent u
verzekerd van optimale geluidskwaliteit en draagcomfort.
Compatibel met MSN en Skype
De webcam en de bijbehorende software zijn ontworpen
met het oog op alle berichtservices. Voeg videobeelden
toe aan Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger
en andere gratis berichtservices. Daarnaast zijn de
webcam en de software geschikt voor Windows
Messenger en NetMeeting voor vergaderingen met
meerdere personen via video. Tenslotte zijn ze ook nog
eens toekomstbestendig.
Fotoknop
Met één druk op deze knop maakt uw webcam
automatisch een foto. Dit is een geweldige manier om uw
foto's toe te voegen aan e-mails, op webpagina's of in
documenten.
VLounge-software (basis)
Software voor het zeer eenvoudig maken, beheren en
archiveren van foto's en videoclips. Met enkele
muisklikken kunt u videomails maken en verzenden. Dit
softwarepakket biedt u alles wat u nodig heeft om uw
Philips-webcam ten volle te benutten.
Zwarte afwerking en een slank model
Deze webcam past in elk huis en kantoor. Dankzij de
zwarte afwerking en het slanke model, ziet deze webcam
er net zo goed uit als hij presteert.
Stabiele bevestiging
Met de multifunctionele standaard kunt u de webcam
eenvoudig monteren op elke monitor, laptop, notebook of
plat oppervlak.
Draaischarnier
Geniet van eenvoudig webcammen. Dankzij het
draaischarnierontwerp hebt u veel vrijheid. U kunt de
camera 360° in elke gewenste richting draaien om overal
in de kamer te filmen zonder de webcam te hoeven
bewegen.
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