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ไมพลาดการติดตอ
การรับรองจาก Skype รับประกันการสนทนาทางวิดีโอคุณภาพสูงท่ีมีความละเอียด 1.3 
เมกะพิกเซล, ซูมแบบดิจิตอล 3x และการลดเสียงรบกวน พลักแอนดเพลยซ่ึงใชงานไดงายดาย 
และย่ิงมีชุดหูฟงมัลติมีเดียของ Philips ดวยแลวทำใหการติดตอเปนเร่ืองงายอยางเหลือเชื่อ

ภาพวิดีโอเปนธรรมชาติพรอมความละเอียดสูงขึ้น
• ความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated) เพื่อภาพถายคุณภาพดีเยี่ยม
• ภาพลื่นไหลไมสะดุดดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
• ซูมแบบดิจิตอล 3x ใหภาพระยะใกลคุณภาพเยี่ยม
• การตรวจจับภาพใบหนาจะจับภาพใบหนาโดยอัตโนมัติ
• ตัวกลองหมุนไดเพื่อเล็งกลองไปทุกที่ที่คุณตองการ
• รับรองดวย Skype
เสียงสดใสเปนธรรมชาติ
• การลดเสียงรบกวนเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูด
• ชุดหูฟงมัลติมีเดียและหัวไมโครโฟนเพื่อการรับฟงคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
ใชงายเพียงแค 1-2-3
• ตั้งคาและใชงานงาย
• สามารถใชไดกับบริการสงขอความดวนทุกประเภท
• ถาย จัดเก็บ และจัดการภาพดวย VLounge
• ปุมสแนปช็อตใหคุณถายรูปไดอยางรวดเร็ว



 1.3 เมกะพิกเซล (Interpolated)
เว็บแคมของคุณใหความละเอียดทั้งภาพวิดีโอ 
และภาพถายสูงถึง 1.3 เมกะพิกเซล 
(Interpolated) ดังนั้น 
คุณจึงสามารถใชเว็บแคมในการถายภาพที่มีคุณ
ภาพสูงซ่ึงยังคงความคมชัดสวยงามแมพิมพในข
นาดภาพที่ใหญขึ้น

ภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
เพียงเอนกายลงแลวปลอยอารมณไปกับการชม
ที่เหนือกวาดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที 
ใหภาพวิดีโอที่นุมนวลขึ้น 
และประสบการณการสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแ
บบที่ดีกวา

ซูมแบบดิจิตอล 3x
ซูมภาพเขาหรือออกเพื่อใหไดภาพสวยถูกใจ 
คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดไดจากหนาจอ
ขณะที่มองภาพ จึงปรับภาพไดอยางใจตองการ

การตรวจจับภาพใบหนาอัตโนมัติ
ซอฟตแวรกลองถายรูปที่ล้ําสมัยนี้จะตรวจจับใบ
หนาของคุณและยายเลนสไปตามการเคลื่อนไห
วของคุณ คุณจะอยูในตําแหนงกึ่งกลางภาพ 
แมวาคุณจะเคลื่อนไหวในระหวางการประชุมผ
านวิดีโอก็ตาม 
คุณจะมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปนธรร
มชาติ

ตัวกลองหมุนได
เพลิดเพลินกับอิสระในการใชเว็บแคมดวยการห
มุนของตัวกลองอันชาญฉลาดซึ่งใหคุณเล็งกลอ
งไปทุกที่ที่คุณตองการ เพียงแคหันกลองไป 
360° ในทิศทางใดๆ 
ก็สามารถถายหองของคุณไดทุกมุม 
โดยไมตองยายเว็บแคมแตอยางใด

รับรองดวย Skype
เว็บแคมนี้ไดรับการรับรองจาก Skype ดังนั้น 
คุณจึงแนใจไดถึงภาพวิดีโอ 
และเสียงที่มีคุณภาพสูง การโทรฟรี 
และการสงขอความดวนไปยังทั่วทุกมุมโลก

การลดเสียงรบกวน
เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมนี้ 
ชวยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชั
ดเจนของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดลอมที่เงียบแล
ะมีเสียงดัง

มีชุดหูฟงมัลติมีเดีย
ชุดหูฟงมัลติมีเดียมาพรอมกับเว็บแคมของคุณ 
หัวไมโครโฟนใหคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมและควา
มสะดวกสบายในการใชงาน

ตั้งคาและใชงานงาย
การตั้งคา 
และการใชงานเว็บแคมนั้นงายดายเพียงแค 1-2-
3 คือ 1. ติดตั้งซอฟตแวร 2. เสียบสายกลอง 3. 
สนทนาแบบเห็นภาพไดทันที

ใชไดกับบริการทุกประเภท
เว็บแคมและซอฟตแวรไดรับการออกแบบมาพ
รอมกับความใสใจในบริการสงขอความดวนทุกป
ระเภท ไมวาจะเปนการเพิ่มวิดีโอใน Skype, 
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, 
AOL Instant Messenger และบริการอื่น ๆ

ซอฟตแวร VLounge
ซอฟตแวรสําหรับจับภาพ จัดการ 
และจัดเก็บสแนปช็อตและวิดีโอคลิปดวยวิธีที่แ
สนสะดวก เพียงคลิกเมาสสองครั้ง 
คุณก็สามารถสรางและสงวิดีโอเมลได 
แพคเกจซอฟตแวรนี้ใหประโยชนอยางครบครัน
จากเว็บแคมของ Philips ตามที่คุณตองการ

ปุมสแนปช็อต
กดปุมนี้เพียงครั้งเดียว 
เว็บแคมของคุณสามารถถายรูปไดอัตโนมัติ 
ความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งในการแบงปนภาพขอ
งคุณดวยการเพิ่มลงในอีเมล เว็บเพจ 
หรือเอกสาร

ยึดติดอยางมั่นคง
ขาตั้งเอนกประสงคใหคุณติดเว็บแคมบนจอภาพ 
แลปทอป หรือโตะ ไดอยางมั่นคง 
ซ่ึงออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
และจะไมทําใหเว็บแคมเคลื่อนที่ 
หรือตกลงขณะที่คุณกําลังสนทนา
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กลไก
• เซนเซอร: VGA CMOS
• ชองรับแสงกวางเต็มที่ของเลนส: F:2.6
• มุมมองของเลนส: 50 องศา
• โครงสรางเลนส: ช้ินเลนส 3 ช้ิน
• ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
• ปริมาณแสงขั้นต่ํา: < 5 ลักซ
• รูปแบบขอมูล: YUY2, MJPEG
• ความเขมสี: 24 บิต
ความละเอียด
• ความละเอียดวิดีโอ: VGA
• ความละเอียดภาพถาย: VGA
• ความละเอียดของวิดีโอแบบ Interpolated: 1.3 MP
• ความละเอียดของภาพถายแบบ Interpolated: 1.3 

MP
• อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 30 fps
เสียง
• ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
• การลดเสียงรบกวน: ใช
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว, 

ชุดหูฟงมัลติมีเดีย SHM2000
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ซูมแบบดิจิตอล: 3x
• ระบบตรวจจับภาพใบหนา: ใช
• ปุมสแนปช็อต: ใช
• เปด/ปด ไฟ LED แสดงการทํางาน: ใช
ซอฟตแวร
• VLounge: Premium
• เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• โปรเซสเซอร: Pentium® III, 850 Mhz หรือเทียบเทา
• หนวยความจํา RAM: 256 MB RAM
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
• USB: พอรต USB อิสระ
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 เมตร
• การอินเตอรเฟซ: USB 1.1, USB 2.0
• USB video class: UVC
• กําลังไฟ: ผานสาย USB ที่ใหมา
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

3.7 x 5 x 1.7 ซม.
• ขนาดผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

3.7 x 7.1 x 6.2 ซม.
• น้ําหนัก (พรอมขาตั้ง): 0.0905 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• EAN: 87 12581 42339 1
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

19 x 19 x 9 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.181 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.49 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.309 กก.
ดานนอกกลอง
• EAN: 87 12581 42358 2
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

40 x 28.8 x 22.3 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.086 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.676 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.59 กก.
•
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