Philips
Spletna kamera za prenosni
računalnik

Easy

SPC530NC

Enostavna spletna kamera
Ohranite stike
Ločljivost 1,3 MP, 3-kratni digitalni zoom in odpravljanje šumov. Enostavna spletna kamera
SPC530 zajame lepe slike in čist zvok, zato boste ob videoklepetu uživali bolj kot kdajkoli
doslej. S tehnologijo Plug & play vam bodo vaši najdražji vedno blizu.
Naraven video višjih ločljivosti
• Ločljivost 1,3 milijona slikovnih pik (interpolirano) za višjo kakovost slike
• Mirna slika z videom s 30 sličicami na sekundo
• 3-kratni digitalni zoom za vrhunske bližnje posnetke
• Funkcija sledenja obraza za samodejno sledenje obrazu
• Z vrtljivim ohišjem lahko kamero usmerite kamorkoli želite
Čist in naraven zvok
• Vgrajen digitalni mikrofon za kakovosten zvok
• Zmanjšanje šumov za jasnejši govor
Enostavneje ne gre
• Enostavna nastavitev in uporaba
• Združljivo z vsemi storitvami takojšnjega sporočanja
• Snemajte, shranjujte in upravljajte slike z VLounge
• Tipka za posnetek za odlične takojšnje posnetke
• Varna namestitev na katerikoli monitor, prenosni računalnik ali mizo

SPC530NC/00

Spletna kamera za prenosni računalnik
Easy

Specifikacije
Mehanizem
•
•
•
•
•
•
•
•

Senzor: VGA CMOS
Največja zaslonka objektiva: F: 2,6
Vidni kot objektiva: 50 stopinj
Zasnova objektiva: 3 elementi
Izravnava beline: 2600–7600 K
Najmanjša svetilnost: < 5 luksov
Podatkovni format: YUY2, MJPEG
Barvna globina: 24-bitna

Ločljivost

•
•
•
•
•

Ločljivost videa: VGA
Ločljivost slike: VGA
Ločljivost interpoliranega videa: 1,3 MP
Ločljivost interpolirane fotografije: 1,3 MP
Največja hitrost sličic: 30 fps

Zvok

• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Zmanjšanje šumov

Dodatne značilnosti
•
•
•
•

Digitalna povečava: 3 x
Sledenje obrazu
Tipka za posnetek
LED vklopa/izklopa aktivnosti

Programska oprema

• VLounge: Premium
• Dodajte sliko storitvam: Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger

Sistemske zahteve

• Operacijski sistem: Microsoft Windows XP (SP2),
Microsoft Windows Vista

Značilnosti
•
•
•
•
•

Procesor: Pentium III 850 MHz ali zmogljivejši
Pomnilnik RAM: 256 MB RAM
Velikost trdega diska: 200 MB
USB: Prosta vrata USB
Pogon CD-ROM ali DVD-ROM

Povezljivost
•
•
•
•

Dolžina kabla: 1,5 m
Uporabniški vmesniki: USB 1.1, USB 2.0
Razred videoposnetkov USB: UVC
Napajanje: Prek kabla USB

Dimenzije izdelka

• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Product dimensions with stand (Š x V x G):
3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Teža (s stojalom): 0,0905 kg

Dimenzije embalaže
•
•
•
•

EAN: 87 12581 39595 7
Število priloženih izdelkov: 1
Vrsta embalaže: Karton
Dimenzije embalaže (Š x V x G):
19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Neto teža: 0,0905 kg
• Bruto teža: 0,29 kg
• Teža embalaže: 0,1995 kg

Zunanja škatla
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 42359 9
Število komercialnih pakiranj: 6
Outer carton (L x Š x V): 40 x 30 x 22 cm
Neto teža: 0,543 kg
Bruto teža: 2,5 kg
Teža embalaže: 1,957 kg

•

1,3 milijona slikovnih pik (interpolirano)

Spletna kamera nudi ločljivost 1,3 milijona slikovnih
pik (interpolirano) za videoposnetke in fotografije.
Tako lahko posnamete visokokakovostne fotografije,
ki so čudovite tudi, ko jih natisnete v velikih formatih.

Video s 30 sličicami na sekundo

Sprostite se in uživajte v izjemnem videu s 30
sličicami na sekundo. Slike so mirnejše, celotno
doživetje videoklepeta pa kakovostnejše.

3-kratni digitalni zoom

Ustrezno povečajte ali pomanjšajte sliko ter jo tako
zapolnite. Zoom v celoti nadzirate prek vmesnika na
zaslonu, medtem ko gledate prikazano sliko; tako ga
lahko natančno prilagodite.

Samodejno sledenje obrazu

Najsodobnejša programska oprema za kamero
samodejno zazna obraz in premika objektiv tako, da
sledi vašim gibom. Ostanite v središču slike, tudi če
se med video konferenco premikate. Tako se boste
lahko svobodno in naravno pogovarjali.

Vrtljivo ohišje

Uživajte v svobodnem snemanju. Ohišje kamere
lahko zavrtite za 360° v katerokoli smer in snemate
dogajanje kjerkoli v prostoru, ne da bi prestavili
spletno kamero.

Vgrajeni digitalni mikrofon

Vgrajeni digitalni mikrofon omogoča naraven in
svoboden govor ali dodajanje zvoka video posnetku.

Zmanjšanje šumov

Vrhunska tehnologija za zmanjšanje šumov iz okolice
in izboljšanje jasnosti govora v tihem in hrupnem
okolju.

Enostavna nastavitev in uporaba

Nastavitev in uporaba spletne kamere sta
popolnoma enostavni. 1. Namestite programsko
opremo. 2. Priključite kamero. 3. Takoj začnite video
klic.

Združljivo z vsemi storitvami

Spletna kamera in njena programska oprema sta bili
zasnovani za uporabo z vsemi storitvami takojšnjega
sporočanja. Dodajte sliko storitvam, kot so Skype,
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL
Instant Messenger in druge.

Programska oprema VLounge

Programska oprema za zelo priročno zajemanje,
upravljanje in shranjevanje fotografij in video
posnetkov. Le nekaj klikov z miško vas loči od
izdelave in pošiljanja video e-poštnih sporočil. Ta
programska oprema je vse, kar boste potrebovali za
popolno uporabo spletne kamere Philips.

Tipka za posnetek

Z enim samim pritiskom na to tipko vaša spletna
kamera samodejno naredi posnetek. Fotografije
lahko na zabaven način delite tako, da jih dodate epošti, dokumentom ali na spletne strani.

Varna namestitev
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Večnamensko stojalo omogoča enostavno
namestitev spletne kamere na katerikoli monitor,
prenosni računalnik ali mizo. Zasnova je posebno
varna in kamera se med pogovorom ne bo
premaknila ali padla.

