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Filme og ta bilder
• Sensor: CCD
• Sensoroppløsning: VGA
• Videooppløsning: VGA
• Fotooppløsning: VGA
• Interpolert fotooppløsning: 1,3 MP
• Maks. bildehastighet: 90 fps
• Linse: F 2,2, D 55°
• Hvitbalanse: 2600–7600 k
• Min. belysningsstyrke: < 1 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

Programvare
• VLounge: Avansert
• 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
• CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

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

Mål
• Produktmål (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvekt (g): 115

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210004494
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
• Bruttovekt: 0,440 kg
• Høyde: 230 mm
• Lengde: 190 mm
• Bredde: 90 mm
• Antall: 1
• Taravekt: 0,325 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
• Antall: 6
• Bruttovekt: 3,240 kg
• Taravekt: 2,340 kg
• Høyde: 248 mm
• Lengde: 387 mm
• Bredde: 285 mm
•

Web-kamera med Pixel Plus
VGA CCD 

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-21

Versjon: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SPC9

Produkt

90 ramm
Den lynrask
per sekund
videokonfer

Fungerer
Den ultrase
for naturlig

Automat
Den avanse
automatisk
når du beve
flytter deg u
å utrykke d

1,3 mega
1,3 megapi
for web-kam
bilder av hø
skrive ut so

Pixel Plus
Pixel Plus e
øker antalle
knivskarpe 
detaljerte, h

Presisjon
Skarp, klar 
høy bildekv
videomeldin
spesiell film
mot slitasje

Digital N
Philips utvik
stroboskope
Motion ber
motivets ha
filmmateria
bevegelsesg
til å bedre s

Legg til v
Web-kame
Internett-sa
venner og fa
det er fullst

Web-sen
Dette kame
den høye kv
og familie, 

Oppdage
Med spesia
ta opp alt s
du stiller inn
går hjemme
er bevegels

8x digital
Zoom inn o
ethvert bild
via grensesn
at du kan g

Avansert
Opprett og 
sofistikert p
bilder og vid
også bruke
hjemmeove
sendinger.
00NC/0

høydepu

er per se
e oppdater

 gir svært st
anser ansik

 når det e
nsitive CCD
e bilder ogs

isk ansikt
rte kamera
 ansiktet dit
ger deg. Du
nder en vid
eg og snakk

piksler
ksler er den

eraer. Du 
y kvalitet. D
m bilder i s

r en digital 
t linjer og a
bilder med 
ver gang fr

sglasslins
og ren. Med
alitet til all s
ger. De fer
 som forlen
 og oppsam

atural Mo
let Digital N
ffekter for b

egner beveg
stighet og r
le (for ekse
jengivelse o
eeroppleve

ideo med
raet er utfo
mtalene, sli
milie. Det f

endig fremt

ding
raet er perf
aliteten på 
eller kringka

 bevegels
lfunksjonen
om skjer i h
 kameraet
fra, vil det 

e i rommet.

 zoom
g ut for å f
e. Du kontro
ittet på skj
i det perfek

 VLounge
send V-meld
rogramvare
eoklipp me
 den med w
rvåking, bev
kund video
ingshastigheten på 90 rammer 
abile bilder som er perfekt for 
t til ansikt og fjernovervåkning.

r nesten helt mørkt
-sensoren med høy kvalitet sørger 
å når det er nesten helt mørkt.

ssporing
programvaren oppdager 
t og flytter linsen for å følge deg 
 blir i midten av bildet selv om du 

eokonferanse. Det gir deg frihet til 
e naturlig.

 høyeste tilgjengelige oppløsningen 
kan bruke web-kameraet til å ta 
e er til og med gode nok til å 

tørre størrelser med god kvalitet.

bildebehandlingsteknologi som 
ntallet piksler. Resultatet er 
utrolig dybde og som er utrolig 
a alle kilder.

e
 presisjonsglasslinse garanterer vi 
lags bruk – fra bilder til 
dige linsene er belagt med en 
ger levetiden, og beskytter dem 
ling av støv.

tion
atural Motion for å fjerne 
evegelige motiver. Digital Natural 
elsen i bildet og korrigerer for 
etning både i kringkastings- og 
mpel DVD). Resultatet er jevn 
g enestående skarphet som bidrar 
lsen.

 topp kvalitet
rmet for å legge til video i 
k at du både kan se og høre 
ungerer enkelt og umiddelbart, og 
idssikret!

ekt for web-sendinger takket være 
bildene. Del videoene med venner 
st dem på Internett.

e
 for bevegelsesregistrering kan du 
jemmet når du ikke er der. Hvis 

 på bevegelsesregistrering når du 
ta opp kun når det merker at det 

å den perfekte innrammingen for 
llerer zoomfunksjonen fullstendig 
ermen, mens du ser på bildet slik 
t justering.

inger på sekunder. VLounge er en 
 for å ta, håndtere og arkivere 
d bare noen få museklikk. Du kan 
eb-kameraet til 
egelsesregistrering og web-
0

nkter

http://www.philips.com

