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CMOS

SPC525NC
Håll kontakten utan besvär

Nu kan du se och höra dina nära och kära var de än befinner sig i världen. Med den här 
okomplicerade webbkameran får du suverän videokvalitet och ett multimedieheadset 
som ger lika bra ljud. Håll kontakten utan besvär.

Verklighetstrogen video med högre upplösning
• 1,3 MP för extra bildkvalitet
• Jämn bild med 30 bilder per sekund
• Automatisk identifiering följer ansiktet
• 3X digital zoom
• Vrid kameran 360° på den vridbara leden

Tydlig och naturlig röst
• Inbyggd digitalmikrofon för kvalitetsljud
• Multimedieheadset och huvudmikrofon för bästa ljudkvalitet

Perfekt användarvänlig
• Installationshanterare för enkel installation
• Kompatibel med alla snabbmeddelandetjänster
• Med fotoknappen kan du ta snygga foton direkt
• Stabil montering på alla skärmar, bärbara datorer och bord
• Ta, arkivera och hantera bilder med VLounge



 1,3 MP
Med 1,3 MP kan du använda webbkameran som 
kamera och ta högkvalitativa foton som är så bra att 
du kan skriva ut stora högkvalitativa bilder.

Video med 30 bilder per sekund
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 
bildrutor per sekund. Du får jämnare bilder och en 
bättre total videochattupplevelse.

Automatisk identifiering
Den senaste kameraprogramvaran identifierar 
automatiskt ansiktet och flyttar linsen så att den 
följer dig när du rör dig. Du visas mitt i bilden även 
om du rör dig under en videokonferens. På så sätt 
kan du utrycka dig och konversera på ett naturligt 
sätt.

3X digital zoom
Med det här inbyggda digitala zoomobjektivet kan du 
enkelt ta bilder på avstånd och se motivet på 
närmare håll.

Vridbar led
Använd webbkameran som du vill med den här 
praktiska vridbara leden. Vrid bara kameran 360° i 
vilken riktning du vill så kan du filma var som helst i 
rummet utan att behöva flytta på webbkameran.

Inbyggd digitalmikrofon
Med den inbyggda digitalmikrofonen kan du prata 
naturligt och fritt och lägga till ljud i inspelade 
videoklipp.

Headset för multimedia medföljer
Ett multimedieheadset från Philips medföljer 
webbkameran. Huvudmikrofonen ger optimal 
ljudkvalitet och är bekväm att använda.

Kompatibel med alla tjänster
Webbkameran och dess programvara har utformats 
med alla olika snabbmeddelandetjänster i åtanke. Du 
kan lägga till video till Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger och andra tjänster.

Fotoknapp
Ta bilder automatiskt med webbkameran med bara 
en knapptryckning. Du kan dela med dig av dina 
bilder genom att lägga till dem i e-postmeddelanden, 
dokument och på webbsidor.

Stabil montering
Med den multifunktionella ställningen är det enkelt 
att montera webbkameran på alla bärbara datorer 
eller plana ytor.

VLounge-program
Program för att ta, hantera och arkivera bilder och 
videoklipp på ett praktiskt och bekvämt sätt. Du kan 
skapa och skicka video-e-post med bara några 
musklick. Med det här programpaketet får du allt 
som behövs för att utnyttja alla funktioner i din 
Philips-webbkamera.
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Spela in video och ta foton
• Sensor: CMOS
• Sensorupplösning: VGA
• Videoupplösning: 1,3 MP
• Fotoupplösning: VGA
• Interpolerad fotoupplösning: 1,3 MP
• Max. bildhastighet: 30 fps (bilder/sek.)
• Objektiv: F2,6, D50°
• Vitbalansering: 2600 – 7600 k
• Färgdjup: 24 bitar

Mekanik
• Hållare för bärbar dator
• Hållare för LCD-skärm
• CRT-stativ
• Skrivbordsstativ
• Digital inbyggd mikrofon
• Fotoknapp

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Multimedieheadset, SHM2000, 
Snabbinstallationsguide

Programvara
• VLounge: Premium
• Lägg till video i: Yahoo! Messenger, AOL 

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

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Processor: Pentium III 500 MHz eller snabbare
• RAM-minne: 128 MB RAM-minne
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning
• Hårddiskutrymme: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5
• PC Link: USB 2.0

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 35 x 125 x 75 mm
• Produktvikt (g): 79

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210008694
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97761 6
• Kvantitet: 1
• Höjd: 186 mm
• Längd: 230 mm
• Bredd: 92 mm
• Bruttovikt: 0,418 kg
• Taravikt: 0,339 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33419 2
• Kvantitet: 6
• Höjd: 260 mm
• Längd: 392 mm
• Bredd: 292 mm
• Bruttovikt: 3,2 kg
• Taravikt: 3,126 kg
•
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