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SPC535NC
Webcam easy

Tetap terhubung
Sertifikasi Skype menjamin obrolan video kualitas tinggi dengan resolusi 1,3 Mega Piksel, 
3x zoom digital dan pengurangan noise. Fitur plug & play membuat tetap terhubung 
menjadi sangat mudah, juga dilengkapi headset multimedia Philips.

Video alami pada resolusi yang lebih tinggi
• Resolusi 1,3 Mega Piksel (terinterpolasi) untuk kualitas gambar ekstra
• Gambar yang halus dengan video 30 frame per detik
• 3x zoom digital untuk close-up mengagumkan
• Pelacakan wajah secara otomatis mengikuti wajah Anda
• Bodi berputar untuk mengarahkan kamera ke mana pun Anda inginkan
• Bersertifikasi Skype

Suara yang jernih dan alami
• Pengurangan noise meningkatkan kejernihan suara
• Headset multimedia dan mikrofon kepala untuk kualitas suara terbaik

Semudah 1-2-3
• Pengaturan dan penggunaan mudah
• Kompatibel dengan semua layanan pesan instan
• Mengambil, mengarsipkan, dan mengelola gambar dengan VLounge
• Tombol snapshot memungkinkan Anda untuk mengambil foto instan yang bagus



 1,3 Mega Piksel (terinterpolasi)
Webcam Anda memberikan resolusi video dan foto 
1,3 Mega Piksel (terinterpolasi). Dapat Anda gunakan 
untuk mengambil foto berkualitas tinggi yang masih 
terlihat bagus saat dicetak sebagai gambar berukuran 
lebih besar.

Video 30 frame per detik
Duduk dan nikmati tontonan terbaik dengan video 
30 frame per detik yang menghasilkan gambar video 
yang lebih halus dan pengalaman obrolan video yang 
jauh lebih baik.

3x zoom digital
Memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan 
frame gambar yang sempurna. Anda mengontrol 
zoom secara keseluruhan melalui antarmuka layar 
saat Anda melihat gambar sehingga Anda dapat 
menyesuaikannya dengan sempurna.

Pelacakan wajah otomatis
Perangkat lunak kamera yang canggih secara 
otomatis mendeteksi wajah Anda dan menggerakkan 
lensa untuk mengikuti gerakan Anda. Anda tetap di 
tengah gambar sekalipun Anda bergerak selama 
konferensi video. Ini memberi Anda kebebasan untuk 
mengekspresikan diri dan berbicara secara alami.

Bodi berputar
Nikmati kebebasan melakukan rekaman webcam 
dengan bodi berputar pintar yang memungkinkan 
Anda mengarahkan kamera ke mana pun Anda 
inginkan. Cukup putar kamera 360° ke segala arah 
untuk merekam di mana saja di ruangan tanpa 
menggerakkan webcam sama sekali.

Bersertifikasi Skype
Webcam ini telah disertifikasi oleh Skype. Jadi, Anda 
dapat memastikan video dan suara berkualitas tinggi, 
panggilan gratis dan pesan instan di mana pun di 
seluruh dunia.

Reduksi noise
Teknologi pengurangan noise yang luar biasa ini 
mengurangi noise latar belakang dan meningkatkan 
kejernihan suara baik di lingkungan yang senyap 
maupun bising.

Headset multimedia disertakan
Headset multimedia Philips disertakan bersama 
webcam. Mikrofon kepala memastikan kualitas suara 
yang optimal dan penggunaan yang nyaman.

Pengaturan dan penggunaan mudah
Menyiapkan dan menggunakan webcam semudah 1-
2-3. 1. Instal perangkat lunak 2. Colokkan kamera 3. 
Langsung lakukan panggilan video

Kompatibel dengan semua layanan
Webcam dan perangkat lunaknya telah dirancang 
agar kompatibel dengan semua layanan pesan instan. 
Menambahkan video ke Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, layanan AOL Instant 
Messenger, dan layanan lainnya.

Perangkat lunak VLounge
Perangkat Lunak yang sangat mempermudah 
mengambil, mengelola, dan pengarsipan foto dan klip 
video. Dengan hanya beberapa klik Anda akan 
mampu membuat dan mengirim pesan Video. Paket 
perangkat lunak ini memberi semua yang Anda 
butuhkan untuk mengoptimalkan webcam Philips.

Tombol snapshot
Cukup tekan tombol ini satu kali, webcam Anda akan 
mengambil gambar secara otomatis. Ini adalah cara 
seru untuk berbagi gambar dengan menambahkannya 
ke e-mail, halaman web, atau dokumen.

Dudukkan yang aman
Dudukan multifungsi memudahkan Anda untuk 
memasang webcam dengan aman di atas monitor, 
laptop, atau meja. Desain ini sangat aman dan tidak 
akan bergerak atau jatuh di tengah-tengah 
percakapan Anda.
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Spesifikasi
Mekanika
• Sensor: VGA CMOS
• Apertur maksimum lensa: F:2.6
• Sudut tampilan lensa: 50 derajat
• Konstruksi lensa: 3 elemen
• Keseimbangan putih: 2600 - 7600 k
• Iluminasi minimum: < 5 lux
• Format data: YUY2, MJPEG
• Kedalaman warna: 24 bit

Resolusi
• Resolusi video: VGA
• Resolusi foto: VGA
• Resolusi video yang diinterpolasi: 1.3 MP
• Resolusi foto yang ditambahkan: 1.3 MP
• Laju bingkai maksimum: 30 fps

Audio
• Mikrofon: Mikrofon terpasang
• Reduksi noise

Aksesori
• Aksesori diberikan: Panduan pemasangan cepat, 

Headset multimedia SHM2000

Fitur tambahan
• Zoom digital: 3x
• Face tracking
• Tombol snapshot
• LED aktivitas Nyala/Mati

Prngkat Lunak
• VLounge: Premium
• Tambahkan video ke: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Persyaratan Sistem
• Sistem Operasi: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Pengolah: Pentium® III, 850 Mhz atau yang setara
• Memori RAM: 256 MB RAM
• Ruang hard disk: 200 MB
• USB: Port USB gratis
• CD-ROM atau DVD-ROM

Konektivitas
• Panjang kabel: 1,5 meter
• Antarmuka: USB 1.1, USB 2.0
• Kelas video USB: UVC
• Daya: Disediakan via kabel USB

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Product dimensions with stand (L x T x D): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Berat (dengan dudukan): 0,0905 kg

Dimensi kemasan
• EAN: 87 12581 42339 1
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19 x 19 x 9 cm
• Berat bersih: 0,181 kg
• Berat kotor: 0,49 kg
• Berat tara: 0,309 kg

Kardus Luar
• EAN: 87 12581 42358 2
• Jumlah kemasan konsumen: 6
• Outer carton (L x L x T): 40 x 28,8 x 22,3 cm
• Berat bersih: 1,086 kg
• Berat kotor: 3,676 kg
• Berat tara: 2,59 kg
•
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