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Webkamera

Fun

SPC630NC
Webová kamera Fun Webcam

Vyjádřete se
S funkcemi typu Změna pozadí a zábavnými rámečky, efekty a logy se stane video 
chatování plnohodnotnou zábavou. Díky pokročilé technologii zpracování obrazu se 
budou vaši přátelé cítit blízko a osobně, i když se nacházejí daleko.

Vynikající zážitek z video chatování
• 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.

Čistý a přirozený hlas
• Vysoce kvalitní zvuk díky zabudovanému směrovému mikrofonu
• Redukce šumu zvyšuje srozumitelnost řeči

Zábavné funkce videa
• Změna pozadí
• Vzrušující a zábavné rámečky a efekty
• Webové vysílání s vlastním zábavným logem

Dokonale jednoduché ovládání
• Kompatibilní se všemi službami okamžitého zasílání zpráv
• Snadno ovladatelný software Philips CamSuite pro ovládání videokamery



 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.

Zabudovaný směrový mikrofon
Užijte si vysoce kvalitní zvuk díky zabudovanému 
směrovému mikrofonu. Hovořte přirozeně a 
svobodně, nebo přidejte zvuk k videoklipu.

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

Změna pozadí
Nahraďte skutečné pozadí a udělejte si legraci ze 
svých přátel, aby si mysleli, že jste někde jinde! 
Můžete se pohybovat po místnosti a chatovat jako 
obvykle a software automaticky vyplní pozadí za 
vámi. Na výběr je 15 skvělých pozadí, nebo můžete 
přenést a vytvořit své vlastní oblíbené pozadí.

Vzrušující zábavné rámečky a efekty
Udržujte zábavu při chatování přidáním něčeho 
neočekávaného. Překvapte své přátele jedním 
z deseti tématických zábavných rámečků kolem své 
tváře, které se k danému chatu hodí. Nebo přátele 
pobavte speciálními zábavnými efekty, po kterých 
budete vypadat jako negativ, budete mít vypouklou 
nebo dokonce deformovanou tvář.

Přidejte do webového vysílání zábavné 
logo
Ozvláštněte své webové vysílání nebo blogy vlastním 
zábavným logem. Tento speciální software umožňuje 
vložení malého obrázku do libovolného rohu 
vysílaného videa stejným způsobem, jakým se 
v televizi zobrazují loga televizních kanálů.

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 Philips CamSuite
Tento speciálně vyvinutý software se snadno používá 
a umožňuje ovládat webovou kameru jedním 
klepnutím myši. Během video hovoru se automaticky 
objeví na obrazovce.
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Mechanismus
• Snímač: Webová kamera
• Maximální clona objektivu: F: 2,4
• Úhel sledování objektivu: 55 stupňů
• Konstrukce objektivu: 4 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

Přídavné funkce
• Digitální zoom: 3x
• Sledování obličeje: Ano
• Zábavné funkce videa: Změna pozadí, Zábavný 

rámeček, Zábavné logo, Zábavný efekt
• Tlačítko Snímek: Ano
• Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Software
• Speciální software: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• 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
• 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): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,105 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 39599 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 19 x 10 cm
• Čistá hmotnost: 0,105 kg
• Hrubá hmotnost: 0,41 kg
• Hmotnost obalu: 0,305 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 42357 5
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 59 x 39,8 x 12,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,63 kg
• Hrubá hmotnost: 3,3 kg
• Hmotnost obalu: 2,67 kg
•
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