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Easy

SPC535NC
Webcam easy

Buďte ve spojení
Certifikace Skype zaručuje vysoce kvalitní video chatování s rozlišením 1,3 MP, 3násobným 
digitálním zoomem a redukce šumu. Díky jednoduchosti standardu Plug& Play zůstanete se 
svými blízkými ve spojení neuvěřitelně snadno. Součástí balení jsou i sluchátka Philips.

Přirozené video s vyšším rozlišením
• Rozlišení 1,3 megapixelů (interp.) pro mimořádnou kvalitu snímků
• Plynulý obraz s 30 snímky za sekundu
• 3x dig. zoom pro perfektní zvětšeniny
• Funkce sledování obličeje automaticky sleduje obličej.
• Otočné tělo pro zamíření kamery libovolným směrem
• Certifkováno pro použití s aplikací Skype

Čistý a přirozený hlas
• Redukce šumu zvyšuje srozumitelnost řeči
• Multimediální sluchátka a rameno mikrofonu pro kvalitní zvuk

Stejně jednoduché jako 1-2-3
• Jednoduchá instalace a použití
• Kompatibilní se všemi službami okamžitého zasílání zpráv
• Získání, archivace a správa snímků s funkcí VLounge
• Tlačítko Snímek umožňuje pořizovat skvělé fotografie



 1,3 megapixelů (interpolované)
Webová kamera poskytuje rozlišení 1,3 megapixelů 
(interpolované) jak pro video, tak pro fotografie. Je 
tedy možné použít webovou kameru k vytváření 
vysoce kvalitních fotografií, které po vytištění jako 
velké snímky stále vypadají skvěle.

Video s 30 snímky za sekundu
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz díky 
videu s 30 snímky za sekundu. To zajišťuje plynulejší 
obraz videa a všestranně lepší zážitek z video 
chatování.

3x digitální zoom
Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý 
snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím 
rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, 
abyste jej mohli co nejlépe upravit.

Automatické sledování obličeje
Nejmodernější software kamery automaticky 
rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby 
vás sledoval, když se pohybujete. Zůstanete ve 
středu obrázku, i když se během video konference 
budete pohybovat. Získáte volnost, která vám 
umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

Otočné tělo
Vychutnejte si svobodu nahrávání webovou kamerou 
pomocí otočného těla, které umožňuje zamířit 
kameru libovolným směrem. Prostě jej otočte 
libovolným směrem a natáčejte jakékoliv místo 
v místnosti, aniž byste museli hýbat celou kamerou.

Certifkováno pro použití s aplikací 
Skype
Tato webová kamera je certifikována společností 
Skype. Můžete si tedy být jisti vysoce kvalitním 
videem a zvukem, voláním zdarma okamžitým 
posíláním zpráv do celého světa.

Redukce šumu
Tato prvotřídní technologie redukce šumu snižuje 
šum na pozadí a zvyšuje zřetelnost řeči v tichých 
i hlučných prostředích.

Včetně multimediálních sluchátek
Součástí webové kamery jsou multimediální 
sluchátka Philips. Rameno s mikrofonem zajišťuje 
optimální kvalitu zvuku a pohodlné použití.

Jednoduchá instalace a použití
Nastavení a použití webové kamery je stejně 
jednoduché jako 1-2-3. 1. Nainstalujte software 2. 
Zapojte kameru 3. Okamžitě uskutečněte video 
hovor

Kompatibilní s veškerými službami
Technické řešení webové kamery a jejího softwaru 
zohledňuje všechny služby okamžitého zasílání zpráv. 
Obohaťte Skype, Windows Live Messenger, Yahoo!, 
AOL Instant Messenger a další služby o video.

Software VLounge
Software pro pořizování, správu a archivaci snímků 
velmi pohodlným způsobem. Pouhými několika 
klepnutími myší budete moci vytvořit a odeslat 
videoklipy. Tento softwarový balíček nabízí vše, co 
potřebujete, k úplnému využití webové kamery 
Philips.

Tlačítko Snímek
Pouhým jedním stisknutím tohoto tlačítka webová 
kamera automaticky pořídí snímek. Je zábavné sdílet 
své snímky přidáním do e-mailu, na web nebo do 
dokumentu.

Bezpečně se připevňuje
Multifunkční držák usnadňuje bezpečnou montáž 
webové kamery na horní část libovolného monitoru, 
laptopu nebo stolu. Toto provedení je mimořádně 
bezpečné a nepohne se ani nespadne uprostřed 
konverzace.
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Specifikace
Mechanismus
• Snímač: Webová kamera
• Maximální clona objektivu: F:2,6
• Úhel sledování objektivu: 50 stupňů
• Konstrukce objektivu: 3 prvky
• Vyvážení bílé: 2600 - 7600 k
• Minimální osvětlení: < 5 lux
• Datový formát: YUY2, MJPEG
• Barevná hloubka: 24 bitů

Rozlišení
• Rozlišení videa: VGA
• Rozlišení fotografie: VGA
• Interpolované rozlišení videa: 1,3 MP
• Interpolované rozlišení fotografie: 1,3 MP
• Maximální snímková frekvence: 30 snímků za 

sekundu

Audio
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Redukce šumu: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Multimediální sluchátka SHM2000

Přídavné funkce
• Digitální zoom: 3x
• Sledování obličeje: Ano
• Tlačítko Snímek: Ano
• Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Software
• VLounge: Premium
• Přidat video do: Služba Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesor: Pentium® III, 850 Mhz nebo ekvivalent
• paměť RAM: 256 MB RAM
• Místo na pevném disku: 200 MB
• USB: Volný port rozhraní USB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5 metru
• Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0
• Třída USB video: UVC
• Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,0905 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 42339 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 19 x 9 cm
• Čistá hmotnost: 0,181 kg
• Hrubá hmotnost: 0,49 kg
• Hmotnost obalu: 0,309 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 42358 2
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 40 x 28,8 x 22,3 cm
• Čistá hmotnost: 1,086 kg
• Hrubá hmotnost: 3,676 kg
• Hmotnost obalu: 2,59 kg
•
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