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Op eenvoudige wijze 

contact houden
Nu kunt u uw dierbaren altijd zien en horen, waarbij het niet uitmaakt waar ze zich bevinden. Deze zeer 

eenvoudige webcam maakt fantastische videobeelden en is ook voorzien van een multimediaheadset 

voor een even fantastisch geluid. Zo houdt u op eenvoudige wijze contact met elkaar.

Natuurlijke videobeelden bij een hogere resolutie
• 1,3 megapixels voor extra beeldkwaliteit
• Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
• 3x digitale zoom
• Draai de camera 360° op het draaischarnier

Heldere en natuurlijke stem
• Ingebouwde digitale microfoon voor hoogwaardig geluid
• Multimediaheadset en hoofdmicrofoon voor de beste geluidskwaliteit

Zeer gebruiksvriendelijk
• Installation Manager voor eenvoudige installatie
• Compatibel met alle instant messaging-services
• Fotoknop om direct geweldige foto's te maken
• Stabiele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
• Maak, archiveer en beheer afbeeldingen met VLounge



 1,3 megapixels
Dankzij 1,3 megapixels kunt u de webcam gebruiken 
als camera voor het maken van foto's van 
hoogwaardige kwaliteit. Deze zijn zelfs goed genoeg 
voor het afdrukken van grotere kwaliteitsafdrukken.

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.

Automatische Face Tracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert uw 
gezicht automatisch en beweegt de lens in uw 
richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al 
beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de 
vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te 
voeren.

3x digitale zoom
Met deze ingebouwde digitale zoomlens kunt u op 
eenvoudige wijze op afstand opnamen maken, 
waarbij onderwerpen dichterbij worden gehaald.

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.

Ingebouwde digitale microfoon
Met de ingebouwde digitale microfoon kunt u op 
natuurlijke en vrije wijze gesprekken voeren of geluid 
toevoegen aan een videoclipopname.

Inclusief multimediaheadset
Uw webcam wordt geleverd met een Philips-
multimediaheadset. Dankzij de hoofdmicrofoon bent 
u verzekerd van optimale geluidskwaliteit en 
draagcomfort.

Compatibel met alle services
De webcam en de webcamsoftware zijn ontworpen 
met het oog op alle instant messaging-services. U 
kunt video toevoegen aan Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger en andere services.

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.

Stabiele bevestiging
Met de multifunctionele standaard kunt u de webcam 
eenvoudig monteren op elke monitor, laptop, 
notebook of plat oppervlak.

VLounge-software
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.
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: VGA
• Videoresolutie: 1,3 MP
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: F2,6, D50°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel
• LCD-beugel
• CRT-standaard
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Multimediaheadset SHM2000, Snelle 
installatiehandleiding

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger, MSN Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Processor: Pentium III 500 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 2OO MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5
• PC Link: USB 2.0

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: 908210008694
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97761 6
• Hoeveelheid: 1
• Hoogte: 186 mm
• Lengte: 230 mm
• Breedte: 92 mm
• Brutogewicht: 0,418 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,339 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33419 2
• Hoeveelheid: 6
• Hoogte: 260 mm
• Lengte: 392 mm
• Breedte: 292 mm
• Brutogewicht: 3,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,126 kg
•

Specificaties
Webcam
VGA CMOS
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