
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome SPC640NC

HU Felhasználói kézikönyv



1

M
ag

ya
r

HU

Tartalomjegyzék

1 Webkamera 2
Üdvözöljük! 2
A doboz tartalma 2
A funkciók áttekintése 3

2 Bevezetés 4
A webkameraszoftver telepítése 4
Csatlakoztassa a webkamerát a 

számítógéphez vagy notebookhoz. 6

3 A webkamera beállításai 7
WebCam Companion 7
Képbeállítások menü 7
Audiobeállítások menü 8
Tulajdonságlapokon 9

4 A webkamera használata 
videohívásokhoz és 
videocsevegéshez 13

14

15

7 Szerviz és támogatás 19
További segítségre van szüksége? 19
Vásárlói információk 19



2

Pillanatfelvételek: felhasználhatja képeit 
prezentációk és képeslapok készítéséhez, 

Szerkesztés és speciális hatások: a Philips 
SPC640NC webkamerával a felvételek 

szerkesztheti a rögzített tartalmakat 

programok segítségével.

telepítési folyamatról és magyarázatot 
nyújtanak a Philips SPC640NC webkamera 
használatához.

A doboz tartalma

dobozában. Ezek segítséget nyújtanak a Philips 

Philips SPC640NC webkamera

érdekében (a felhasználói kézikönyvet is 
beleértve)

SPC640NC
Installation CD v.1.00

9082 100 03367

1 Webkamera

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és 
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által 

termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
A www.philips.com/welcome 
weboldalon válassza ki a kívánt 
nyelvet, majd válassza ki a „Termék 

Figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, és 

lehet a számítógépes használat során, ha az 
utasítások kéznél vannak.

Üdvözöljük!

A megvásárolt Philips SPC640NC webkamera 
a legmagasabb gyártási követelményeknek 

felhasználó számára. A SPC640NC webkamera 

rengeteg alkalmazásra használható, pl.
Videó: használja a Philips SPC640NC 
webkamerát videocsevegésre és 
videohívások lebonyolítására. A 

® Live 

Videomegosztás: megoszthatja 
személyes videóit barátaival és családjával 

Video e-mail / Videofelvétel: 
van videoprezentációk videolevelek, 
termékdemonstrációk, videotréningek, 

HU
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A funkciók áttekintése

a Villámkép gomb
Fényképek készítése közvetlenül, az 
egér használata nélkül.

b
A kép manuális fókuszbeállítása.

c Forgócsatlakozó

d

webkamera asztalra vagy más (nagy) 
asztali monitorra van ráhelyezve.

e USB-csatlakozó
Csatlakoztassa a webkamerát a 
notebook vagy az asztali számítógép 

A webkamera áramellátásának 
biztosítása, amikor notebookhoz vagy 
asztali számítógéphez csatlakozik.

f Digitális mikrofon
Hangrögzítés és hangfunkció 
videohívások és felvételek közben.

g Áramellátás LED
A webkamera használatakor világítani 
kezd.
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3
kattintson a „Tovább” gombra a 
folytatáshoz.

4

kattintson „Tovább” gombra a telepítés 
folytatáshoz.

2 Bevezetés

A webkameraszoftver 
telepítése

®

Windows® XP (SP2), Vista és Windows 

Megjegyzés

egér kivételével).
Várjon a webkamera csatlakoztatásával. 

Legyen kéznél a Windows®

alkalmazások használatára.

1

meghajtójába.

2
megjelenésekor válassza ki a kívánt 
nyelvet.

Amennyiben nem jelenik meg 
automatikusan a nyelv kiválasztását 

a „Számítógép” vagy a „Sajátgép” 

A telepítés automatikusan 
folytatódik.

HU
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8
megjelenésekor válassza a „Igen” 

gombra a számítógép illetve notebook 
újraindításához.

A „Philips CamSuite” parancsikon » ‘ ’
megjelenik a Windows eszköztárban 

Tanács

van a webkamera beállítására. Lásd a 

5

elemek telepítéséhez.
Amennyiben csak a „WebCam 
Driver SPC640NC” és „Philips 
CamSuite” elemet szeretné 
telepíteni, szüntesse meg az elemek 
kijelölését, majd kattintson a 
„Tovább” gombra.

6
megjelenésekor kattintson az „Igen” 

7
kattintson a „Tovább gombra a 
folytatáshoz.
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Csatlakoztassa a webkamerát 
a számítógéphez vagy 
notebookhoz.

A számítógép vagy notebook csatlakoztatása 

telepítése” c. részt.

1 Kapcsolja be a számítógépet vagy a 
notebookot.

2 Csatlakoztassa a kábelt a számítógép vagy 

3
webkamerát a számítógép monitorjára 

hogy a webkamera stabilan álljon az 

monitor tetején.

4 Irányítsa a webkamerát a kívánt irányba.

33

2 2
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weboldalra.
A WebCam Companion indításához 
kattintson a 

Vagy kattintson duplán az Asztalon 
található WebCam Companion ikonra .

Tanács

A WebCam Companion használatával 
kapcsolatos részletes információkat lásd a 
„Súgó” menüben, vagy nyomja meg az „F1” 
gombot az alkalmazáson belül.
Ha nem választotta ki a WebCam Companion 
alkalmazást a telepítési folyamat során, a 
WebCam Companion ikon  nem látható az 
Asztalon. A  elemre kattintva hibaüzenet 
jelenik meg. A telepítéssel kapcsolatos 

webkameraszoftver telepítése” c. részt.
Ha egy másik alkalmazás keretében már 
használ webkamerát, a WebCam Companion 
nem jelenít megy semmilyen képet.

A

1 Kattintson a  gombra a Philips 

 menü megnyitásához.

2
négyzetre az aktiváláshoz.

3 A webkamera 
beállításai

van a SPC640NC webkamera beállítására. A 
Philips CamSuite alkalmazásban könnyedén 
hozzáférhet számos gyakran használt 
beállításhoz (tulajdonsághoz). Az azonnali 

(Skype, Windows®

Kattintson duplán ‘ ’ a Philips CamSuite ikonra 

(Tulajdonságlapok).

WebCam Companion
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Megjegyzés

Arckövetés

A  opció aktiválásakor a 
webkamera követi a célszemély arcát. Ez a 

esetben is a kép középpontjában marad, ha 
videocsevegés közben elmozdul.

Az opció aktiválásához jelölje be a [Face 

Audiobeállítások menü

A

Kattintson a  gombra a Philips 
[Audio 

 menü megnyitásához.

3 A  elemre kattintva nyithatja meg az 

A kiválasztott elem 

.

való visszatéréshez kattintson ismét a 
 elemre.

Digitális zoom

1 A  gomb megnyomásával nyithatja meg 
a

2 A csúszkával dinamikus nagyítást és 
kicsinyítést végezhet.

A képkocka megmutatja a részlet »
pozícióját a teljes képhez képest. 
A képkocka a nagyítási aránynak 

Használja a pásztázónyilakat (bal / jobb »
/ fel / le) a képkocka léptetéséhez.

»
képkockát a kép közepébe.

HU
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Általános beállítások

A  opció kizárólag villódzó 
fényviszonyok között használható (pl. 

elkerülése érdekében. Amennyiben ezt 
az opciót normál fényviszonyok között 
alkalmazza, lehetséges, hogy videoképek 

A telepítés során ez a paraméter 

frekvenciára áll.

optimalizálása érdekében.

Zajcsökkentés

az állandó zajokat, amelyeket a webkamera 
mikrofonja rögzíteni szokott, mint pl. a 
légkondicionáló zaját vagy a számítógépe 
ventilátora által keltett zajt. Emellett a funkció 
javítja a beszédhang tisztaságát csendes és 
zajos környezetben egyaránt.

Az opció aktiválásához jelölje be a [Noise 

Tulajdonságlapokon

A
a SPC640NC webkamera lehetséges 
beállításainak (tulajdonságainak) szabályozására.

Megjegyzés

beállításokhoz (kép és hang) való hozzáférés 
érdekében nyissa meg a Philips CamSuite 

fejezetekben leírtakat.

Kattintson a  gombra a Philips 

oldalak megnyitásához.
»  beállítási 
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Megjegyzés

A videofelbontás módosításához keresse 
meg és alkalmazza a hozzá tartozó funkciót a 
WebCam Companion alkalmazásban.

Ez a teljesen automatikus vezérlési mód 

számára arra, hogy a legtöbbet hozhassa ki 
Philips SPC640NC webkamerájából. A teljes 
automatikus vezérlési mód kikapcsolásával 

teljes automatikus vezérlés bekapcsolása.

A teljes automatikus vezérlési mód aktív 

Egy képkocka egyetlen kép vagy állókép, 

kerül megjelenítésre. A képsebesség a 
másodpercenként megjelenített képek számát 

jobb a videomegjelenítés, de ezáltal nagyobb a 
processzor terhelése is.

rögzíteni kívánt videó képsebességét. Például 
30 képkocka/másodperc azt jelenti, hogy a 
webkamera másodpercenként 30 képkockát 
rögzít.

fénymennyiséget jelenti és meghatározza, hogy 
a pillanatkép vagy videokép készítésekor az 

webkamera megkeresi az optimális beállítást, 
ha a felhasználó kiválasztja az automatikus 
megvilágítás opciót.

A régió 
frekvenciatartománya

Európa 50 Hz
60 Hz

Kína 50 Hz
Tajvan 60 Hz
Japán

Tanács

 beállítás megtalálása 
érdekében.

Videobeállítások

Kattintson a  lapra.
»  beállítások 

HU
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megjelenített kép vagy videó fényerejét saját 
ízlése szerint. A csúszka használatával adja meg 
a kívánt beállítást.

világos közötti arányokat a saját beállításainak 

használatával adja meg a kívánt beállítást.

kép vagy videó sötét területeinek világosítását, 
vagy további részleteinek megjelenítését, 

A csúszka használatával adja meg a kívánt 
beállítást.

A telítettség szabályozza a színreprodukciót a 

A csúszka használatával adja meg a kívánt 
beállítást.

A

között.

A funkció engedélyezésekor a kép vízszintesen 
megfordul. Ez a funkció akkor használandó, 
amikor a Philips SPC640NC webkamerát és 
a monitort tükörként kívánja használni, vagy 

A zársebesség meghatározza, hogy a 

teljes fénymennyiséget.
A csúszka használatával állítsa be a kívánt 
zársebességet.

szín mennyiségét a videoképben. A csúszka 

szintjét.

A gomb megnyomásával visszaállíthatja a 
webkamera alapértelmezett gyári beállításait.

A gomb megnyomásával visszaállíthatja saját 
személyes beállításait.

A gomb megnyomásával mentheti el saját 
személyes beállításait.

fehér színt tartalmaz, hanem rendelkezik 

fényviszonyok hiányosságait.
Ha kiválasztotta az automatikus 
fehéregyensúlyt, a webkamera keres 
egy referenciapontot a fehér szín 

szemhez hasonlóan minden más színt ehhez a 
fehér ponthoz képest számol ki és kompenzál.

,  és 
, vagy használja a „vörös” és 

„kék” hatást, amennyiben a webkamerát a 
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Funkciók beállítása

Kattintson a  lapra.
»  beállítások 

magyarázatokat és a Philips CamSuite 

bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd 

magyarázatokat és a Philips CamSuite 

bekapcsolással kapcsolatos tudnivalókat lásd 

Audiobeállítások

Kattintson a  lapra.
»  beállítások 

magyarázatokat és a Philips CamSuite 

bekapcsolással kapcsolatos tudnivalókat lásd 

A csúszka manuális szabályozást biztosít a 
mikrofonhoz.

HU
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4 A webkamera 
használata
videohívásokhoz
és
videocsevegéshez

(Voice over Internet Protocol) alkalmazásokkal, 

webkamera szükséges beállításait az alkalmazáson 

Tanács

 A részletekkel kapcsolatban lásd az alkalmazás 

Companion” c. részt.
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Valós videofelbontás 

Valós állóképfelbontás 

Interpolált 
állóképfelbontás 

Kép/másodperc 30 kép/mp 

2,6
55 fok

Interfész
kompatibilis
1 m
Digitális beépített

Tápkapcsoló
keresztül

Feszültség 5 V ( ), 0,5 A

HU
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2 Kattintson a  gombra a 
oldal megnyitásához.
»  beállítások 

3  webkamera 
beállításait, és módosítsa azokat, ha 
szükséges.

Európában és Kínában válassza az 
„50 Hz” értéket.

válassza a „60 Hz” értéket.

 beállítás érdekében.

4 A beállítások eltárolása érdekében 
.

5 Kattintson a  lapra.
»  beállítások 

6 Gyakran

A Philips SPC640NC webkamera 

azonban, hogy a felhasználó nem teljes 

Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket 

érdekében.

1
mint pl. WebCam Companion vagy egy 
azonnali üzenetküldési szolgáltatás, pl. 
Skype, Windows®

»
automatikusan megjelenik. 

»
nem jelenik meg automatikusan, 
kattintson duplán a Philips CamSuite 
ikonra ‘ ’ a Windows eszköztárban 

megnyitáshoz.
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5 Állítsa be a Philips SPC640NC 
webkamerát vagy a csatlakoztatott 
fejhallgatót a „Hangfelvétel” rész 
alapértelmezett eszközeként.

6 A beállítások mentéséhez kattintson az 

1 Kattintson a Windows rendszer „Start” 

2
3 Kattintson a „Hardver és hangok” elemre.

4 Kattintson a „Hangok” elemre.

5

6 Állítsa be a megjelenített kép vagy 
videó gammaszintjének értékét. A 
gammabeállítások további részletek 

A  csúszka 
használatával adja meg a kívánt 

jobbra csúsztatva pedig csökkentheti 
a megjelenített részletek 
mennyiségét.

7 A megjelenített kép vagy videó 
fényerejének beállítása.

A  csúszka 
használatával adja meg a kívánt 
beállítást. Balra csúsztatva sötétítheti, 
jobbra csúsztatva pedig világosíthatja 
a képet.

8 A beállítások eltárolása érdekében 
.

Megjegyzés

A videofelbontás módosításához keresse 
meg és alkalmazza a hozzá tartozó funkciót a 
WebCam Companion alkalmazásban.

A Philips SPC640NC webkamera mikrofonja 

1 Kattintson a Windows rendszer „Start” 

2
3 Kattintson a „Hangok és audioeszközök” 

elemre.

4
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5 [Full automatic 

négyzet). Ha engedélyezve van, vegye ki 
[Full automatic 

 letiltásához.

6 Állítsa a  értékét minimum 5 
képkocka/másodpercre.

7 A beállítások eltárolása érdekében 
.

Megjegyzés

beállítható képkocka/másodperc érték) és a 

webkamera szoftvere automatikusan beállítja 
a képsebességet és a felbontást az adott 

beállításához szükséges értékeknek.

1
csatlakoztatva a webkamera.

2

3 A webkamera nem lehet egyszerre több 

alkalmazást.

Hogyan állíthatom vissza a Philips webkamera 

1 Kattintson duplán a Philips CamSuite 
ikonra a Windows eszköztárban 

hozzáféréshez.

2 Kattintson a  gombra a 
tulajdonságlapok megnyitásához.
»  beállítások 

6 Válassza ki a Philips SPC640NC 
webkamerát vagy a csatlakoztatott 
fejhallgatót, majd kattintson az 
„Alapértelmezett beállítása” opcióra.

7 A beállítások mentéséhez kattintson az 

A Philips SPC640NC webkamera lelassítja 

1
szoftveralkalmazásokat.

2 Kattintson duplán a Philips CamSuite 
ikonra a Windows eszköztárban 

hozzáféréshez.

3 Kattintson a  gombra a 
oldal megnyitásához.
»  beállítások 

4 Kattintson a  lapra.
A»
megjelenik.
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3 Kattintson a  lapra.
A»
megjelenik.

4 Kattintson a  gombra.
A webkamera beállításai ismét »
az alapértelmezett beállításoknak 

5 A beállítások eltárolása érdekében 
.

HU
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A webkamera használata tilos 0–40 °C 

85% relatív páratartalmat meghaladó 
környezetben.

különösen nedves vagy poros 

Ha a webkamerát nedvesség éri, puha 
ronggyal szárítsa meg a készüléket, amint 
lehet.
Soha NE érintse meg az objektívet az 
ujjával.
A webkamera burkolatát puha ronggyal 
tisztítsa.
NE használjon alkoholt, denaturált 
szeszt, vagy ammóniát tartalmazó 
tisztítószereket a készülék tisztításához.
Soha NE próbálja meg szétszerelni vagy 
megjavítani a webkamerát. Ne nyissa 
ki a webkamerát. Technikai problémák 

viszonteladóval.
NE használja a webkamerát vízben.
A webkamerát védje az olajtól, párától, 

Soha ne irányítsa a webkamera 
objektívjét a napba.

Copyright

Copyright © 2009 Philips Consumer 
Lifestyle B.V.

engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum 
bármely módon (elektronikus, mechanikus, 
mágneses, optikai, vegyi, kézi vagy más 

bármely nyelvre vagy számítógépes nyelvre 

a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei.

7 Szerviz és 
támogatás

További segítségre van 

útmutatót.
Amennyiben további kérdései vannak a 
SPC640NC készülék beállításaival, használatával 
vagy garanciájával kapcsolatban, lásd www.
philips.com/support weboldalt.

1 A www.philips.com/support weboldalon 

nyelvet.

2
majd „Típusszám vagy kulcsszó” és 
kattintson a „Keresés” elemre.

3 Kattintson az „SPC640NC” elemre az 
„Eredmények” alatt.

A „Terméktámogatás” alatt 
a beállítással és használattal 
kapcsolatos tudnivalókat talál 
felhasználói kézikönyveket, 
szoftverfrissítéseket és gyakran 

A „Szolgáltatás” menüpont alatt a 
garanciával kapcsolatos tudnivalókat 
találja.

megtalálhatók ezen a weboldalon.

SPC640NC.

Vásárlói információk

Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

webkamera biztonságos használata és a 
meghibásodások elkerülése érdekében.
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bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó 

Az antenna más irányba fordítása vagy 
áthelyezése.

egymástól távolabbra helyezése.

Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy 

A készülék jogosulatlan módosítása 
hatálytalanítja a berendezés használatára 
vonatkozó engedélyt.

tudnivalók

A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása

alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 
2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 

el, és ne dobja az elhasznált terméket a 

termék helyes selejtezése csökkenti a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.
A termék csomagolásához csak a szükséges 

szétválogathatók legyenek.

Nyilatkozat

A Philips semmiféle garanciát nem vállal ezen 
anyaggal kapcsolatban, ideértve, de nem 

és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó 
vélelmezett garanciákat is.

A Philips semmiféle kötelezettséget nem 
vállal a dokumentumban található információk 
frissítéséért vagy aktualizálásáért.

cikkelyének.

a a készülék nem okozhat káros 
interferenciát, illetve

b a készülék el kell, hogy fogadja a 
vételi interferenciákat, még azokat 

váltanak ki.

Megjegyzés

Ez a készülék a „B” osztályú digitális 
adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó 
rádiózavarási határértékek tesztje során 
teljesítette az FCC (Federal Communications 
Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács) 

Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy 

ellen.

A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz 
létre és használ, és ezt kisugározhatja, 
továbbá ha üzembe helyezése nem az 

a rádiós kommunikáció zavarása lehet a 
következménye.
Nem garantálható azonban, hogy üzembe 
helyezéskor nem lép fel interferencia.

HU
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Tartsa be a csomagolóanyagok 
hulladékkezelésére vonatkozó helyi 

Figyelem

fulladás veszélyének elkerülése érdekében 

Rendszerkövetelmények
® Windows® XP (SP2), Vista 

Intel Pentium®

szoftver „adott állapotban” kerül kiadásra, 
mindenféle kifejezett vagy beleértett 
garanciavállalás nélkül. A Philips a program 

szoftverkörnyezetekben adott célra való 
alkalmasságra vonatkozó garanciát nem vállal.

semmilyen közvetett, különleges,véletlen 
illetve következményes kárért (korlátozás 
nélkül beleértve az elmaradt üzletkötést 

függetlenül attól, hogy annak alapja 

vagy más módon), abban az esetben sem, 
ha a forgalmazót vagy annak megbízottját 

esetben sem, ha az itt megállapított megoldás 
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