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Få mer erfaring med videochat
Med ansiktssporing og digital zoom
Opplev videochatting på et nytt nivå. Web-kameraet med høy oppløsning og 5x digital
zoom gjør at det føles som om du er på TV. Det har innebygd mikrofon, og leveres med
hodetelefoner for ekkofri chatting.
Suveren videochatting
• Multimediehodesett og hodemikrofon gir best lydkvalitet
• Legg til video og tale med topp kvalitet i samtalene
• Ansiktssporing følger automatisk ansiktet ditt
• Dreibar linse for perfekt fokusering og naturlige bilder
• Innebygd digital mikrofon gir kvalitetslyd
Forbedret bildekvalitet
• Jevnt bilde med video på 30 rammer per sekund
• Super VGA-oppløsning for bilder med høy kvalitet
• Presisjonsglasslinsen gir skarpere bildekvalitet
Absolutt brukervennlig
• 5x digital zoom for flotte nærbilder
• Opprett V-meldinger og kontroller web-kameraet med VLounge Premium
• VLounge QuickLaunch-knapp for hurtig drift
• Kompatibel med MSN, Skype og andre gratis meldingstjenester
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Web-kamera
VGA CMOS

Spesifikasjoner

Produkthøydepunkter

Filme og ta bilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: CMOS
Sensoroppløsning: VGA
Videooppløsning: VGA
Fotooppløsning: VGA
Interpolert fotooppløsning: SVGA
Maks. bildehastighet: 30 fps
Linse: F 2,8, D 50°
Hvitbalanse: 2600–7600 k
Min. belysningsstyrke: < 5 lux
Fargedybde: 24 bit

Mekanikk
•
•
•
•
•
•
•

Feste for bærbar PC
LCD-feste
CRT-stativ
Stativ for stasjonær PC
Innebygd digital mikrofon
Quicklaunch-knapp
Fotograferingsknapp

Tilbehør

• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide,
Bruksanvisning, Multimediahodetelefoner

Programvare

• VLounge: Førsteklasses
• Legg video til: MSN Messenger, Yahoo!
Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

• Operativsystem: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows Me, Microsoft Windows
2000, Microsoft Windows XP

•
•
•
•
•
•
•

Prosessor: Pentium II 500 MHz eller raskere
RAM-minne: 128 MB RAM
Lydkort
USB: Ledig USB-port
Internett-tilkobling
Harddiskplass: 200 MB
CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 2,1 m
• PC-link: USB 1.1

Mål

• Produktmål (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvekt (g): 110

Emballasjeopplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210008638
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97715 9
Bruttovekt: 0,614 kg
Høyde: 230 mm
Lengde: 230 mm
Bredde: 90 mm
Antall: 1
Taravekt: 0,514 kg

Ytre eske
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97991 7
Antall: 6
Bruttovekt: 4,384 kg
Taravekt: 3,724 kg
Lengde: 475 mm
Bredde: 285 mm
Høyde: 248 mm

•

Multimediehodesett medfølger
Sammen med webkameraet får du med et Philips
multimediehodesett. Hodemikrofonen sørger for optimal
lydkvalitet og er behagelig å bruke.
Legg til video med topp kvalitet
Web-kameraet er utformet for å legge til video i
Internett-samtalene, slik at du både kan se og høre
venner og familie. Det fungerer enkelt og umiddelbart, og
det er fullstendig fremtidssikret!
Automatisk ansiktssporing
Den avanserte kameraprogramvaren oppdager
automatisk ansiktet ditt og flytter linsen for å følge deg
når du beveger deg. Du blir i midten av bildet selv om du
flytter deg under en videokonferanse. Det gir deg frihet til
å utrykke deg og snakke naturlig.
Dreibar linse
Roterende linse for perfekt fokusering og naturlige bilder.
Du kan få riktig kameravinkel raskt og enkelt uten at du
må sette noe under den for å endre hellingen.
Innebygd digital mikrofon
Den innebygde digitale mikrofonen gjør at du kan snakke
naturlig og uhindret eller legge til lyd på et videoopptak.
30 rammer per sekund video
Len deg tilbake og nyt fremragende visning med 30
rammer i sekundet. Dette gir jevnere videobilder og en
bedre videochatteopplevelse.
Super VGA-oppløsning
Web-kameraet tar bilder med VGA-kvalitet (Video
Graphics Array) (640 x 480) og flimmerfrie videoklipp
for videomeldinger. Med VGA-oppløsning blir webkameraet et profesjonelt kamera. Legg bilder med høy
kvalitet inn i dokumenter, på websider og i epostmeldinger på et øyeblikk, eller skriv ut bilder med
fotografikvalitet.
Presisjonsglasslinse
Skarp, klar og ren. Med presisjonsglasslinse garanterer vi
høy bildekvalitet til all slags bruk – fra bilder til
videomeldinger. De ferdige linsene er belagt med en
spesiell film som forlenger levetiden, og beskytter dem
mot slitasje og oppsamling av støv.
5x digital zoom
Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for
ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig
via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik
at du kan gi det perfekt justering.
VLounge Premium
Opprett og send V-meldinger på sekunder. VLounge er
sofistikert programvare for å ta, håndtere og arkivere
bilder og videoklipp med bare noen få museklikk. Du kan
også bruke den til å drive ansiktssporing og digital zoom
for maksimal kontroll.
VLounge QuickLaunch-knapp
Hvis du vil starte VLounge-programmet, trykker du bare
på QuickLaunch-knappen
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Kompatibel med MSN og Skype
Web-kameraet og programvaren er utformet med tanke
på alle meldingssystemer. Legg til video i Skype, MSN
Messenger, Yahoo!, AOL Messenger og andre gratis
meldingstjenester. Det fungerer også med Windows
Messenger og NetMeeting for videokonferanser med
flere personer, og det er utformet for å være
fremtidssikret.

