
 

 

Philips
Webová kamera pre 
notebook

Easy

SPC530NC
Webcam easy

Zostaňte v kontakte
1,3 MP rozlíšenie, 3x digitálny zoom a redukcia šumu. Model Webcam easy SPC530 vám 
zabezpečí plynulé obrázky a jasný zvuk, takže z videokonverzácie sa stane komunikácia na 
vysokej úrovni. Pomocou Plug & Play nemohol byť kontakt s milovanými jednoduchší.

Prirodzené video pri vyšších rozlíšeniach
• Rozlíšenie 1,3 megapixelov (interp.) pre výnimočnú kvalitu obrazu
• Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu
• 3 x digitálny zoom pre dokonale detailné zábery
• Sledovanie tváre automaticky nasleduje vašu tvár
• Otočné telo na zamierenie kamery všade, kde chcete

Čistý a prirodzený hlas
• Zabudovaný digitálny mikrofón pre kvalitný zvuk
• Redukcia šumu vylepší čistotu reči

Jednoduché ako 1-2-3
• Jednoduché nastavenie a používanie
• Kompatibilné so všetkými službami okamžitého zasielania správ
• Snímajte, archivujte a spravujte obrázky s programom VLounge
• Tlačidlo momentky vám umožní nasnímať vynikajúce okamžité fotografie
• Bezpečné upevnenie na akomkoľvek monitore, prenosnom počítači alebo stole



 1,3 megapixelov (interpolovaných)
Vaša webová kamera vám zaisťuje 1,3 megapixelov 
(interpolovaných) pre rozlíšenie videa a fotografií. 
Takže ju môžete použiť na nasnímanie 
vysokokvalitných fotografií, ktoré stále vyzerajú 
vynikajúco, keď sa vytlačia ako veľkoformátové 
obrázky.

30 snímok videa za sekundu
Sadnite si a vychutnajte vynikajúce zobrazenie s 30 
snímkami videa za sekundu. Zabezpečia vám 
plynulejší obraz videa a lepší celkový zážitok z 
videokomunikácie.

3 x digitálny zoom
Priblížte a oddiaľte, aby ste zaistili vynikajúce 
snímanie akéhokoľvek obrazu. Nastavujte zoom cez 
rozhranie na obrazovke, zatiaľ čo sa pozeráte na 
obrázok, takže ho môžete vynikajúco kontrolovať.

Automatické sledovanie tváre
Moderný softvér kamery automaticky zaznamená 
vašu tvár a bude nastavovať objektív, aby vás počas 
pohybu sledoval. Zostanete v strede obrazu aj v 
prípade, že sa počas videokonferencie budete hýbať. 
Zaistí vám voľnosť, aby ste sa prejavili a prirodzene 
konverzovali.

Otočné telo
Vychutnajte si jedinečnú voľnosť webovej kamery so 
šikovným otočným telom, ktoré vám umožní 
zameranie všade, kde chcete. Iba otočte kameru o 
360° ktorýmkoľvek smerom, aby ste mohli natáčať 
kdekoľvek vo svojej miestnosti bez toho, aby ste 
museli hýbať webovou kamerou.

Zabudovaný digitálny mikrofón
Zabudovaný digitálny mikrofón umožňuje hovoriť 
prirodzene a voľne alebo pridať zvuk do nahrávky 
videa.

Redukcia šumu
Táto jedinečná technológia redukcie šumu potláča 
šum v pozadí a vylepšuje čistotu reči v tichých aj 
hlučných prostrediach.

Jednoduché nastavenie a používanie
Nastavenie a používanie vašej webovej kamery je 
jednoduché ako 1-2-3. 1. Nainštalujte softvér 2. 
Pripojte kameru 3. Okamžite uskutočnite 
videohovor

Kompatibilné so všetkými službami
Webová kamera a jej softvér sa navrhli tak, aby boli 
vhodné pre všetky služby okamžitého zasielania 
správ. Pridajte video do Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger a iných služieb.

Softvér VLounge
Softvér pre snímanie, správu a archivovanie 
momentiek a videoklipov veľmi praktickým 
spôsobom. Iba pomocou pár kliknutí myši budete 
môcť vytvoriť a zaslať videosprávy. Tento 
softvérový balík vám poskytne všetko, čo 
potrebujete pre úplné využitie webovej kamery od 
Philips.

Tlačidlo momentky
Jedným zatlačením tohto tlačidla webová kamera 
automaticky nasníma obrázok. Je to zábavný spôsob 
na zdieľanie obrázkov tak, že ich pridáte k e-mailom, 
na webové stránky alebo k dokumentom.

Bezpečné upevnenie
Tento univerzálny stojan zjednodušuje bezpečné 
upevnenie webovej kamery na akýkoľvek monitor, 
prenosný počítač alebo stôl. Tento dizajn je obzvlášť 
bezpečný a nepohne sa alebo nespadne, keď vám 
práve prebieha konverzácia.
SPC530NC/00

Technické údaje
Mechanizmus
• Snímač: VGA CMOS
• Maximálna clona objektívu: F: 2,6
• Zorný uhol objektívu: 50 stupňov
• Konštrukcia objektívu: 3 prvky
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Minimálne osvetlenie: < 5 luxov
• Formát údajov: YUY2, MJPEG
• Farebná hĺbka: 24 bitov

Rozlíšenie
• Rozlíšenie videa: VGA
• Rozlíšenie fotografie: VGA
• Rozlíšenie prekladaného videa: 1,3 MP
• Rozlíšenie prekladanej fotografie: 1,3 MP
• Maximálna rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu

Audio
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón
• Redukcia šumu: áno

Dodatočné funkcie
• Digitálne priblíženie: 3x
• Sledovanie tváre: áno
• Tlačidlo momentky: áno
• LED aktivity zapnutia a vypnutia: áno

Softvér
• VLounge: Premium
• Pridať video k: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesor: Pentium III 850 MHz alebo vyšší
• Pamäť RAM: 256 MB RAM
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• USB: Voľný port USB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 metra
• Rozhrania: USB 1.1, USB 2.0
• USB videotrieda: UVC
• Príkon: Napájanie cez USB kábel

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 

3,7 x 7,1 x 6.2 cm
• Hmotnosť (so stojanom): 0,0905 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 39595 7
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Hmotnosť netto: 0,0905 kg
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1995 kg

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 42359 9
• Počet používateľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40 x 30 x 22 cm
• Hmotnosť netto: 0,543 kg
• Hmotnosť brutto: 2,5 kg
• Hmotnosť obalu: 1,957 kg
•
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