
 

 

Philips
Webbkamera för bärbar 
dator

Easy

SPC530NC
Webcam easy

Håll kontakten
1,3 MP upplösning, 3x digital zoom och brusreducering. Med Webcam easy SPC530 får 
du jämna bilder och tydligt ljud så att videochattiden blir högkvalitativ tid. Med plug & play 
kan det inte bli enklare att hålla kontakten med nära och kära.

Verklighetstrogen video med högre upplösning
• 1,3 MP upplösning (interp.) för extra bildkvalitet
• Jämn bild med 30 bilder per sekund
• 3x digital zoom för suveräna närbilder
• Automatisk identifiering följer ansiktet
• Roterande huvuddel så att du kan rikta kameran åt vilket håll du vill

Tydlig och naturlig röst
• Inbyggd digitalmikrofon för kvalitetsljud
• Brusreducering förbättrar ljudet från tal

Lätt som en plätt
• Enkel att ställa in och använda
• Kompatibel med alla snabbmeddelandetjänster
• Ta, arkivera och hantera bilder med VLounge
• Med fotoknappen kan du ta snygga foton direkt
• Säker montering på bildskärm, bärbar dator eller skrivbord



 1,3 MP (interpolerad)
Med den här webbkameran får du 1,3 MP 
(interpolerad) upplösning för både video och foton. 
Så du kan använda den till att ta högkvalitativa foton 
som fortfarande ser suveräna ut när du skriver ut 
dem som stora 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.

3x digital zoom
Zooma in och ut och få perfekt skärmvisning av alla 
bilder. Du styr zoomen helt via gränssnittet på 
skärmen samtidigt som du tittar på bilden. På så sätt 
kan du justera den på bästa sätt.

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.

Roterande huvuddel
Använd webbkameran som du vill med den smarta 
roterande huvuddelen som gör att du kan rikta 
kameran åt vilket håll du vill. Vrid kameran 360° i 
valfri riktning för att filma var som helst i rummet 
utan att flytta webbkameran över huvud taget.

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

Brusreducering
Den här suveräna brusreduceringstekniken minskar 
bakgrundsljud och förbättrar ljudet från tal både i 
tysta och bullriga miljöer.

Enkel att ställa in och använda
Det är lätt som en plätt att ställa in och använda 
webbkameran. 1. Installera programvaran 2. Anslut 
kameran 3. Videosamtal direkt

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.

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.

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.

Säker montering
Stativet med flera funktioner gör det enkelt att 
montera webbkameran säkert på en bildskärm, 
bärbar dator eller ett skrivbord. Designen är extra 
säker och stativet kommer inte att flytta sig eller 
ramla av när du är mitt i ett samtal.
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Mekanik
• Sensor: VGA CMOS
• Objektivets största bländarvärde: F:2.6
• Visningsvinkel för objektiv: 50 grader
• Objektivets uppbyggnad: 3 element
• Vitbalansering: 2600 - 7600 k
• Minsta belysning: < 5 lux
• Dataformat: YUY2, MJPEG
• Färgdjup: 24 bitar

Upplösning
• Videoupplösning: VGA
• Fotoupplösning: VGA
• Interpolerad videoupplösning: 1,3 MP
• Interpolerad fotoupplösning: 1,3 MP
• Maximal bildhastighet: 30 fps (bilder per sekund)

Ljud
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Brusreducering

Ytterligare funktioner
• Digital zoom: 3x
• Automatisk identifiering
• Fotoknapp
• På/av-lysdiod

Programvara
• VLounge: Premium
• Lägg till video i: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista

• Processor: Pentium III 850 MHz eller högre
• RAM-minne: 256 MB RAM-minne
• Hårddiskutrymme: 200 MB
• USB: Ledig USB-port
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 meter
• Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0
• USB Video Class: UVC
• Effekt: Drivs via USB-kabel

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Produktens mått med stativ (B x H x D): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Vikt (med stativ): 0,0905 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 39595 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Nettovikt: 0,0905 kg
• Bruttovikt: 0,29 kg
• Taravikt: 0,1995 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 42359 9
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
• Nettovikt: 0,543 kg
• Bruttovikt: 2,5 kg
• Taravikt: 1,957 kg
•
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