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Eenvoudig

SPC535NC
Puur gemak met de Webcam

Blijf contact houden
Skype-certificering staat garant voor videochats van hoge kwaliteit met een resolutie van 1,3 megapixel, 

3x digitale zoom en ruisonderdrukking. Dankzij de handige Plug & Play-functionaliteit is in contact blijven 

nog nooit zo eenvoudig geweest. Zelfs een Philips-multimediaheadset ontbreekt niet!

Natuurlijke videobeelden bij een hogere resolutie
• Resolutie van 1,3 MP (geïnterpol.) voor extra beeldkwaliteit
• Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
• 3x digitale zoom voor superieure close-ups
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
• Draaiende behuizing om de camera te richten waarop u maar wilt
• Skype-gecertificeerd

Heldere en natuurlijke stem
• Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak
• Multimediaheadset en hoofdmicrofoon voor de beste geluidskwaliteit

Genialiteit in eenvoud
• Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Compatibel met alle instant messaging-services
• Maak, archiveer en beheer afbeeldingen met VLounge
• Fotoknop om direct geweldige foto's te maken



 1,3 MP (gëinterpoleerd)
Uw webcam biedt 1,3 megapixels 
(geïnterpoleerd) voor zowel video- als 
fotoresolutie. U kunt de webcam dus 
gebruiken voor het maken van foto's van hoge 
kwaliteit die er na het afdrukken als grote 
afbeelding nog steeds goed uitzien.

Video van 30 frames per seconde
Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden 
van 30 frames per seconde. U zult zien dat uw 
videobeelden vloeiender zijn en dat u betere 
videochats ervaart.

3x digitale zoom
Zoom in en uit om het perfecte frame te 
krijgen voor welk beeld dan ook. U bedient de 
zoom volledig via de interface op het scherm 
terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier 
kunt u het beeld perfect aanpassen.

Automatische Face Tracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert 
uw gezicht automatisch en beweegt de lens in 
uw richting. U blijft in het midden van het 
beeld, ook al beweegt u tijdens een 
videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op 
natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

Draaiende behuizing
Geniet van vrijheid tijdens het gebruik van de 
webcam. Met een slimme draaiende behuizing 
kunt u de camera richten waarop u maar wilt. 
Draai de camera 360° in elke richting zodat u 
alles in uw kamer kunt filmen zonder de 
webcam te bewegen.

Skype-gecertificeerd
Deze webcam is gecertificeerd door Skype. U 
bent dus verzekerd van beeld en geluid van een 
hoge kwaliteit, gratis bellen en instant 
messaging met wie u wilt, over de hele wereld.

Ruisonderdrukking
Deze hoogstaande 
ruisonderdrukkingstechnologie onderdrukt 
achtergrondgeluid en verbetert de helderheid 
van spraak, in zowel een rustige als rumoerige 
omgeving.

Inclusief multimediaheadset
Uw webcam wordt geleverd met een Philips-
multimediaheadset. Dankzij de 
hoofdmicrofoon bent u verzekerd van 
optimale geluidskwaliteit en draagcomfort.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
Het instellen van uw webcam kan eenvoudig in 
drie stappen. 1. Installeer de software 2. Sluit 
de camera aan 3. Start een videogesprek

Compatibel met alle services
De webcam en de webcamsoftware zijn 
ontworpen met het oog op alle instant 
messaging-services. U kunt video toevoegen 
aan Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Instant Messenger en andere 
services.

VLounge-software
Software voor het zeer eenvoudig maken, 
beheren en archiveren van foto's en videoclips. 
Met enkele muisklikken kunt u videomails 
maken en verzenden. Dit softwarepakket biedt 
u alles wat u nodig heeft om uw Philips-
webcam ten volle te benutten.

Fotoknop
Met één druk op deze knop maakt uw webcam 
automatisch een foto. Dit is een geweldige 
manier om uw foto's toe te voegen aan e-mails, 
op webpagina's of in documenten.

Past veilig en altijd
De multifunctionele standaard maakt het 
gemakkelijk om de webcam stevig op een 
monitor, laptop of bureau te plaatsen. Het 
ontwerp is zeer veilig en beweegt en valt niet 
wanneer u in gesprek bent.
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Techniek
• Sensor: VGA CMOS
• Maximaal lensdiafragma: F: 2,6
• Opnamehoek: 50 graden
• Lensconstructie: 3 elementen
• Witbalans: 2600 - 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
• Kleurdiepte: 24-bits

Resolutie
• Videoresolutie: VGA
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
• Maximale framesnelheid: 30 fps

Audio
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Ruisonderdrukking

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Multimediaheadset 
SHM2000

Extra functies
• Digitale zoom: 3x
• Gezichtvolgfunctie
• Fotoknop
• LED voor aan/uit

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Processor: Pentium® III, 850 MHz of vergelijkbaar
• RAM-geheugen: 256 MB RAM
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• USB: Vrije USB-poort
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 meter
• Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
• USB-videoklasse: UVC
• Vermogen: Via USB-kabel

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3,7 x 5 x 1,7 cm
• Afmetingen van product met standaard 

(B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Gewicht (met standaard): 0,0905 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 42339 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19 x 19 x 9 cm
• Nettogewicht: 0,181 kg
• Brutogewicht: 0,49 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,309 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 42358 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 40 x 28,8 x 22,3 cm
• Nettogewicht: 1,086 kg
• Brutogewicht: 3,676 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,59 kg
•

SPC535NC/00

Specificaties
Webcam
Eenvoudig

http://www.philips.com

