
örüntülü sohbet deneyiminizi artır
G
Yüz izlem

Görüntülü s

özellikli yüks

mikrofonu e

Harik
• Mult
• Gör
• Yüz 
• Mük
• Dah

Gelişm
• Sani
• Yüks
• Hass

Müke
• Süpe
• VLo
• Anın
• MSN
ın
e ve dijital zoom ile

ohbetinizi bir üst seviyeye taşıyın. Özel yüz izleme özelliği ve 5x dijital zoom 

ek çözünürlüklü web kamerası sizi TV'deymiş gibi hissettirecek.Dahili dijital 

kosuz sohbet için bir kulaklıkla tamamlanmıştır.

a görüntülü sohbet deneyimi
imedya kulaklık ve kulaklıklı mikrofon ile en yüksek ses kalitesi
üşmelerinize en yüksek kalitede görüntü ve konuşma ekleyin
takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.
emmel çekim ve doğal görüntüler için yukarı aşağı dönen lens
ili dijital mikrofon ile kaliteli ses

iş görüntü kalitesi
yede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler
ek kaliteli görüntüler için Super VGA çözünürlüğü
as cam mercek daha net görüntü kalitesi sunar

mmel derecede kullanıcı dostu
r yakın çekimler için 5x dijital zoom

unge Premium ile V-postalar oluşturun ve web kameranızı kontrol edin
da çalıştırma için VLounge Hızlı Erişim tuşu
, Skype ile diğer ücretsiz mesajlaşma servisleriyle uyumlu
 

Philips
Web kamerası

VGA
CMOS

SPC715NC



 

Video ve fotoğraf çekimi
• Sensör: CMOS
• Sensör çözünürlüğü: VGA
• Video çözünürlüğü: VGA
• Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
• Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
• Maks. oynatım hızı: 30 fps
• Mercek: F2.8, D50°
• Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
• Min. aydınlık: < 5 lüks
• Renk derinliği: 24 bit

Mekanik
• Dizüstü bilgisayar bağlantısı
• LCD bağlantısı
• CRT standı
• Masa üstü standı
• Dahili dijital mikrofon
• Hızlı erişim tuşu
• Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı kurulum 

kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Multimedya kulaklık

Yazılım
• VLounge: Birinci sınıf
• Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Sistem Gereksinimleri
• İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
• RAM hafıza: 128 MB RAM
• Ses kartı
• USB: Boş USB portu
• İnternet bağlantısı
• Sabit disk alanı: 200 MB
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2,1 m
• PC Bağlantısı: USB 1.1

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 142 x 74 mm
• Ürün ağırlığı (g): 110

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210008638
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97715 9
• Brüt ağırlık: 0,614 kg
• Yükseklik: 230 mm
• Uzunluk: 230 mm
• Genişlik: 90 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,514 kg

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97991 7
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 4,384 kg
• Dara ağırlığı: 3,724 kg
• Uzunluk: 475 mm
• Genişlik: 285 mm
• Yükseklik: 248 mm
•
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