
 

 

Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC610NC
เว็บแคมแบบพกพาสําหรับเคร่ืองแลปทอป

พรอมฝาปดเลนสและไฟสองสวาง
ส่ือสารไดทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสภาพการณ ดวยขอตอ Gooseneck 
ท่ีสามารถดัดงอไดไมเหมือนใครสําหรับเสียบกับเคร่ืองแลปทอป 
พรอมไฟสองสวางภายในตัวเพ่ือใหสามารถใชงานไดแมในท่ีมืด หลังจากใชเสร็จแลว 
เพียงเล่ือนฝาปดเลนสกลับเขาท่ี พับเก็บ แลวก็ไปตอไดเลย!

ภาพถายและวิดีโอคุณภาพสูง
• ภาพลื่นไหลไมสะดุดดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
• ระบบปรับภาพอัตโนมัติเพื่อคุณภาพของภาพที่เหน ือกวา
• ความละเอียด Super VGA เพื่อภาพคุณภาพสูง
เหมาะกับการสื่อสารในระหวางเดินทาง
• ขอตอ Gooseneck ดัดงอไดทําใหเล็งไดอยางแมนยํา
• ไฟสองสวางภายในตัวชวยเพิ่มแสงสวางใหคุณหรือคียบอรด
• ปกปองกลองเมื่อไมใชงานดวยฝาปดเลนสแบบเลื่อน
ใชงานสะดวกเปนพิเศษ
• ใชกับซอฟตแวรภาพไดทุกประเภท
• สามารถใชไดกับ MSN, Skype และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ
• ติดตั้งงายดวย Installation manager
• ถาย จัดเก็บ และจัดการภาพและวิดีโอเมลดวย VLounge



 ภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
เพียงเอนกายลงแลวปลอยอารมณไปกับการชมที่เหนื
อกวาดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที 
ใหภาพวิดีโอที่นุมนวลขึ้น 
และประสบการณการสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ด ี
กวา
ระบบปรับภาพอัตโนมัติ
ระบบปรับภาพอัตโนมัติชวยใหคุณใชเว็บแคมใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดวยการปรับคาของกลองและรูปภาพใ
หเหมาะกับสภาพแสงโดยอัตโนมัติ
ใชไดกับทุกซอฟตแวร
เว็บแคมสามารถใชกับซอฟตแวรภาพไดทุกประเภททั้
งที่แจกฟรีและระดับมืออาชีพ 
ถายภาพสแนปช็อตหรือภาพนิ่งจากวิดีโอของคุณและ
เปดดูดวยโปรแกรมแสดงภาพไดทุกโปรแกรม
ใชไดกับ MSN และ Skype
เว็บแคมและซอฟตแวรไดรับการออกแบบโดยคํานึงถ ึ
งโปรแกรมสนทนาทุกโปรแกรม 
คุณสามารถใสวิดีโอใน Skype, MSN Messenger, 
Yahoo!, AOL Messenger 
และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ และใชกับ Windows 
Messenger และ NetMeeting 
เพื่อการประชุมผานวิดีโอหลายฝายไดอีกดวย 
ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตอยางแทจริง
ขอตอ Gooseneck
ขอตอที่มีความยืดหยุนและแข็งแรงนี้คือคูห ูที่เหมาะอ
ยางย่ิงสําหรับเว็บแคมของเครื่องแลปทอป 
สามารถดัดงอคางไวไดทุกทิศทางที่ตองการ 
เพียงมวนเก็บใหเรียบรอยก็สามารถนําใสกระเป ายาย
ไปยังที่อื่นไดแลว
Installation manager
ติดตั้งเว็บแคมไดในไมกี่วินาทีดวย Installation 
Manager เพียงทําตามคําแนะนํางายๆ ทีละขั้นตอน 
คุณก็สามารถติดตั้งเว็บแคมเขากับคอมพิวเตอรไดแล
ว
ไฟสองสวางภายในตัว
ไฟ กลอง พรอม! 
คุณสามารถใชไฟสองสวางในตัวเว็บแคมนี้สองเพิ่มแ
สงสวางใหแกคียบอรดของแลปทอป 
เพื่อใหใชแลปทอปในสถานที่สลัวไดสะดวกย่ิงข ึ้น 
และยังชวยใหสนทนาทางวิดีโอในสถานที่มีแสงนอยไ
ดอีกดวย
ฝาปดเลนสแบบเลื่อน
เมื่อไมไดใชกลอง ปลอกบนตัวเว็บแคมจะคอยๆ 
เลื่อนปดเลนสเพื่อการปกปองเปนพิเศษ 
ฝาปดยังสามารถเลื่อนลงเพื่อใชงานคียบอรดท ี่ใชไดถ
นัดมืออีกดวย
ความละเอียด Super VGA
เว็บแคมบันทึกภาพสแนปช็อตขนาด 640x480 
ดวยคุณภาพระดับ VGA (Video Graphics Array) 
และบันทึกคลิปวิดีโอที่ไรการสั่นไหวเพื่อใชสงเปนวิดี
โอเมล ความละเอียดระดับ VGA 
ทําใหเว็บแคมของคุณเปรียบไดกับกลองระดับมืออาชี
พ แทรกภาพคุณภาพเย่ียมในเอกสาร เว็บเพจ 
และอีเมลไดทันที หรือพิมพออกมาไดตามตองการ
ใชงายดวยซอฟตแวร VLounge
ซอฟตแวรสําหรับจับภาพ จัดการ 
และจัดเก็บสแนปช็อตและวิดีโอคลิปดวยวิธีที่แสนสะ
ดวก เพียงคลิกเมาสสองครั้ง 
คุณก็สามารถสรางและสงวิดีโอเมลได 
แพคเกจซอฟตแวรนี้ใหประโยชนอยางครบครันจากเว็
บแคมของ Philips ตามที่คุณตองการ
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การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• เซนเซอร: CMOS
• ความละเอียดเซนเซอร: VGA
• ความละเอียดวิดีโอ: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต Interpolated: SVGA
• อัตราเฟรมสูงสุด: 30 fps
• เลนส: F2.8, D50°
• ความสมดุลแสง: 2800 – 7600 k
• ความสองสวางขั้นต่ํา: < 10 ลักซ
• ความเขมสี: 24 บิต
กลไก
• ที่ยึดแลปทอป: ใช
• ที่ยึด LCD: ไมมี
• ขาตั้ง CRT: ไมมี
• ขาตั้งแบบเดสกทอป: ไมมี
• ไมโครโฟนในตัวแบบดิจิตอล: ใช
• ปุม Quicklaunch: ไมมี
• ปุมสแนปช็อต: ไมมี
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว, 

คูมือผูใช
ซอฟตแวร
• VLounge: ทั่วไป
• เพิ่มวิดีโอที่: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• โปรเซสเซอร: Pentium II 500MHz หรือเร็วกวา
• หนวยความจํา RAM: 128 MB RAM
• การดเสียง: ใช
• USB: พอรต USB อิสระ
• การเช่ือมตออินเตอรเน็ต: ใช
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• PC Link: USB 1.1
ขนาด
• ความหนาของผลิตภัณฑ: 20 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ก.): 60
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• 12NC: 908210008491
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97494 3
• น้ําหนักสุทธิ: 0.283 กก.
• สูง: 190 มม.
• ยาว: 150 มม.
• กวาง: 90 มม.
• ปริมาณ: 1
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.216 กก.
ดานนอกกลอง
• ปริมาณ: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34261 6
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.948 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.2 กก.
• ยาว: 395 มม.
• กวาง: 395 มม.
• สูง: 245 มม.
• 12NC: 908210008491
•

รายละเอียดเฉพาะ
Webcam
VGA CMOS
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