
 

 

Philips
PC-webkamera

SPZ2500
Chat dagen lang

Fantastisk video og lyd under videochat med et objektivdæksel, som beskytter privatlivet 
og et headset, der er komfortabelt selv ved lang tids brug. Samtidig har webkameraet 1,3 
megapixel forbedret video og klar video-pick-up. Tilslut og chat, nemmere bliver det ikke.

Hæver niveauet for internetkommunikation
• Forbedret 1,3 megapixel til videoer og billeder
• Objektivdækslet til webkameraet beskytter dit privatliv
• Headset giver komfort ved brug i længere tid
• Meget følsom mikrofon i headsettet sørger for, at du får det hele med

Virkelig nemt
• Plug-and-chat giver nem og hurtig tilslutning
• Universalklemme til webkamera til din stationære computer, din notebook eller skærmen
• Snapshot-knap giver hurtige billeder
• Nem kabelstyring af webcam'ets kabel



 Forbedret 1,3 megapixel
Dit webcam giver dig både video- og fotoopløsning i 
1,3 megapixel (softwareforbedret). Det betyder, at 
du kan tage billeder i høj kvalitet, der stadig ser 
fantastiske ud i større printformat.

Objektivdæksel til webkamera

Objektivdækslet til webkameraet beskytter dit 
privatliv

Nem plug-and-chat
Du skal bare slutte webkameraet til din computers 
USB. Det genkendes af din computer og virker med 
det samme. Så nemt er det at begynde en videochat.

Meget følsom mikrofon i headsettet
Headsettet er den perfekte løsning til tydelige 
online-samtaler uden forstyrrelser, da det leveres 
med en meget følsom mikrofon, der registrerer 
stemmerne tydeligt.

Snapshot-knap
Snapshot-knap giver hurtige billeder

Universalklemme til webkamera
Universalklemmen gør det nemt at sætte eller 
montere webcam'et sikkert på enhver stationær 
computer, notebook eller LCD-skærm. Dette design 
er ekstra sikkert, og webcam'et flytter sig ikke eller 
falder ned, når du er midt i en samtale.
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Mekanik
• Sensor: VGA CMOS
• Maksimal objektivblænde: F 2,4
• Objektivbetragtningsvinkel: 55°
• Objektivkonstruktion: 2 elementer
• Hvidbalance: 2800K - 7600K
• Minimumsbelysning: < 5 lux
• Dataformat: YUY2, RGB 24, I420

Opløsning
• Videoopløsning: VGA
• Fotoopløsning: VGA
• Interpoleret videoopløsning: 1,3 MP
• Interpoleret fotoopløsning: 1,3 MP
• Maksimal billedhastighed: 30 fps

Audio (Lyd)
• Mikrofon: Indbygget mikrofon

Ekstra funktioner
• Dæksel til beskyttelse af privatliv
• Snapshot-knap
• LED-aktivitetsafbryder

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• Grænseflade: USB 2.0
• USB videoklasse: UVC
• Strøm: Tilført via USB-kabel

Software
• Dedikeret software: Philips CamSuite
• Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 
32-bit, Microsoft Windows Vista 64-bit

• Processor: 1,6 GHz eller tilsvarende
• RAM-hukommelse: 512 MB RAM (for XP)/1 GB 

RAM (for Vista og Windows 7)
• Harddisk-plads: 200 MB
• USB: Ledig USB-port

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Multimedieheadset 

SHM3100Y

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Produktmål inkl. stander (B x H x D): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Vægt (inkl. holder): 0,063 kg
• Vægt: 0,045 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Nettovægt: 0,085 kg
• Bruttovægt: 0,166 kg
• Taravægt: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Vinduesboks

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 21 x 17,5 x 20 cm
• Nettovægt: 0,51 kg
• Bruttovægt: 1,26 kg
• Taravægt: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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