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ไมพลาดการติดตอดวยวิธีงายๆ

เดี๋ยวน้ีคุณสามารถเห็นและไดยินเสียงของคนที คุณรักไมวาเขาคนน้ันจะอยูท่ีใดในโลก 
เว็บแคมท่ีใชงายน้ีใหภาพวิดีโอคุณภาพเย่ียม 
พรอมไมโครโฟนดิจิตอลภายในตัวท่ีใหเสียงคุณภาพดีไมแพกัน ไมพลาดการติดตอดวยวิธีงายๆ

ภาพวิดีโอเปนธรรมชาติพรอมความละเอียดสูงขึ้น
• 1.3 เมกะพิกเซลที่ใหคุณภาพของภาพถายที่ดีเยี่ยม
• ภาพลื่นไหลไมสะดุดดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
• การตรวจจับภาพใบหนาจะจับภาพใบหนาโดยอัตโนมัติ
• ซูมแบบดิจิตอล 3x
• หันกลองไดถึง 360° ดวยขอตอแบบหมุน
เสียงสดใสเปนธรรมชาติ
• ไมโครโฟนดิจิตอลในตัวเพื่อเสียงที่มีคุณภาพ
ใชงานสะดวกเปนพิเศษ
• ติดตั้งงายดวย Installation manager
• สามารถใชไดกับบริการสงขอความดวนทุกประเภท
• ปุมสแนปช็อตใหคุณถายรูปไดอยางรวดเร็ว
• ติดตั้งบนจอภาพแลปทอปหรือโตะไดอยางแนนหนา
• ถาย จัดเก็บ และจัดการภาพดวย VLounge



 1.3 เมกะพิกเซล
ดวยความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล 
คุณจึงสามารถใชเว็บแคมของคุณเปนกลองถายรูปเพื่
อใชถายรูปที่มีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถนําไป
พิมพภาพถายคุณภาพสูงที่มีขนาดใหญกวาได
ภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
เพียงเอนกายลงแลวปลอยอารมณไปกับการชมที่เหนื
อกวาดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที 
ใหภาพวิดีโอที่นุมนวลขึ้น 
และประสบการณการสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ด ี
กวา
การตรวจจับภาพใบหนาอัตโนมัติ
ซอฟตแวรกลองถายรูปที่ล้ําสมัยนี้จะตรวจจับใบหนาข
องคุณและยายเลนสไปตามการเคลื่อนไหวของคุณ 
คุณจะอยูในตําแหนงกึ่งกลางภาพ 
แมวาคุณจะเคลื่อนไหวในระหวางการประชุมผานวิดี
โอก็ตาม 
คุณจะมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปนธรรมชาต ิ
ซูมแบบดิจิตอล 3x
เลนสซูมแบบดิจิตอลภายในตัวนี้ชวยใหคุณถายภาพจ
ากระยะไกลไดสะดวก 
สามารถซูมวัตถุเขามาใกลย่ิงขึ้น
ขอตอแบบหมุน
สนุกไปกับการเลนเว็บแคมไดอยางไรขีดจํากัดด วยข
อตอแบบหมุนที่ออกแบบอยางถนัดมือนี้ 
เพียงแคหันกลองไป 360° ในทิศทางใดๆ 
ก็สามารถถายหองของคุณไดทุกมุม 
โดยไมตองยายเว็บแคมแตอยางใด
ไมโครโฟนดิจิตอลในตัว
ไมโครโฟนดิจิตอลในตัว 
คุณจึงสนทนาไดอยางอิสระเปนธรรมชาติ 
หรือใชเพิ่มเสียงในการบันทึกวิดีโอคลิปไดตามตองกา
ร
ใชไดกับบริการทุกประเภท
เว็บแคมและซอฟตแวรไดรับการออกแบบมาพรอมกั
บความใสใจในบริการสงขอความดวนทุกประเภท 
ไมวาจะเปนการเพิ่มวิดีโอใน Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger และบริการอื่น ๆ
ปุมสแนปช็อต
กดปุมนี้เพียงครั้งเดียว 
เว็บแคมของคุณสามารถถายรูปไดอัตโนมัติ 
ความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งในการแบงปนภาพของคุณด
วยการเพิ่มลงในอีเมล เว็บเพจ หรือเอกสาร
ติดตั้งอยางแนนหนา
แทนวางแบบมัลติฟงกชันใหความสะดวกในการติดตั้ง
เว็บแคมที่จอภาพ แลปทอป โนตบุค 
หรือพื้นที่มีผิวเรียบ
ซอฟตแวร VLounge
ซอฟตแวรสําหรับจับภาพ จัดการ 
และจัดเก็บสแนปช็อตและวิดีโอคลิปดวยวิธีที่แสนสะ
ดวก เพียงคลิกเมาสสองครั้ง 
คุณก็สามารถสรางและสงวิดีโอเมลได 
แพคเกจซอฟตแวรนี้ใหประโยชนอยางครบครันจากเว็
บแคมของ Philips ตามที่คุณตองการ
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การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• เซนเซอร: CMOS
• ความละเอียดเซนเซอร: VGA
• ความละเอียดวิดีโอ: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต Interpolated: 1.3 MP
• อัตราเฟรมสูงสุด: 30 fps
• เลนส: F2.6, D52°
• ความสมดุลแสง: 2600 – 7600 k
• ความเขมสี: 24 บิต
กลไก
• ที่ยึดแลปทอป: ใช
• ที่ยึด LCD: ใช
• ขาตั้ง CRT: ใช
• ขาตั้งแบบเดสกทอป: ใช
• ไมโครโฟนในตัวแบบดิจิตอล: ใช
• ปุมสแนปช็อต: ใช
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือผูใช
ซอฟตแวร
• VLounge: Premium
• เพิ่มวิดีโอที่: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 

Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• โปรเซสเซอร: Pentium III 800MHz หรือสูงกวา
• หนวยความจํา RAM: 512 MB RAM

• การดเสียง: ใช
• USB: พอรต USB อิสระ
• การเช่ือมตออินเตอรเน็ต: ใช
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5
• PC Link: USB 2.0
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

35 x 125 x 75 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ก.): 79
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• 12NC: 908210008692
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97760 9
• ปริมาณ: 1
• ความสูง: 186 มม.
• ความยาว: 190 มม.
• ความกวาง: 92 มม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.283 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.241 กก.
ดานนอกกลอง
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33418 5
• ปริมาณ: 6
• ความสูง: 220 มม.
• ความยาว: 392 มม.
• ความกวาง: 292 มม.
• น้ําหนักสุทธิ: 2.5 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.326 กก.
•

รายละเอียดเฉพาะ
Webcam
VGA CMOS
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