
 

 

Philips
PC webkamera

SPZ2500
Csevegjen egész nap

Nagyszerű kép- és hangminőség csevegés közben. Kiegészítő tartozékok: egy biztonságot garantáló 

lencsevédő és egy hosszútávú kényelmet biztosító fejhallgatókészlet. A webkamera továbbá 1,3 

megapixeles felbontású képet és tiszta videojel-felvételt garantál. A csatlakoztatást követően máris 

indulhat a csevegés!

Az internetes kommunikáció színvonalának emelése
• 1,3 megapixeles felbontás videókhoz és fotókhoz
• Webkamera lencsevédő a személyes szféra védelméért
• A headset hosszútávú kényelmet biztosít
• Nagy érzékenységű headset mikrofon a pontos hangérzékelésért

Igazán egyszerű
• Az egyszerű csatlakoztatás után rögtön kezdődhet a csevegés
• Univerzális webkamera-csíptető asztali számítógéphez, notebookhoz vagy képernyőhöz
• Fénykép gomb, azonnali fényképezéshez
• A webkamera praktikus kábelelvezetési megoldást kínál



 1,3 megapixeles felbontás
Webkamerája 1,3 megapixel (szoftver által javított) 
felbontást kínál videoklipek és fényképek 
rögzítésére, így kiváló minőségű képeket készíthet 
vele, melyek nagy méretben kinyomtatva sem 
okoznak csalódást.

Webkamera lencsevédő

Webkamera lencsevédő a személyes szféra 
védelméért

Csatlakoztatás után rögtön használható
Az azonnali használathoz a webkamerát mindössze a 
számítógép USB-portjához kell csatlakoztatni, amely 
rögtön felismeri. A videocsevegés ennyire egyszerű.

Nagy érzékenységű headset mikrofon
A tiszta és folyamatos online beszélgetésekhez ez a 
fejhallgató tökéletes megoldást nyújt, mivel a nagy 
érzékenységű mikrofon pontosan érzékeli a hangot.

Fénykép gomb
Fénykép gomb, azonnali fényképezéshez

Univerzális webkamera-csíptető
Az univerzális csíptetővel gyerekjáték a webkamera 
stabil rögzítése az asztali számítógép vagy a notebook 
tetejére, sőt, LCD képernyőre is. A kialakítás 
kifejezetten biztonságos, azaz a webkamera nem fog 
váratlanul elmozdulni vagy leesni a beszélgetés kellős 
közepén.
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Mechanika
• Érzékelő: VGA CMOS
• Objektív maximális rekesznyílása: F:2,4
• Objektív látószöge: 55 fok
• Objektív kialakítása: 2 elem
• Fehéregyensúly: 2800 K - 7600 K
• Tárgy minimális megvilágítása: < 5 lux
• Adatformátum: YUY2, RGB 24, I420

Felbontás
• Képfelbontás: VGA
• Fotófelbontás: VGA
• Interpolált videofelbontás: 1,3 MP
• Interpolált fotófelbontás: 1,3 MP
• Maximális képsebesség: 30 képkocka/másodperc

Hang
• Mikrofon: Beépített mikrofon

További funkciók
• Lencsevédő a személyes szféra védelméért
• Fénykép gomb
• Be-/kikapcsolást jelző LED

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 méter
• Interfész: USB 2.0
• USB-videó osztálya: UVC
• Energiaellátás: USB-kábelen keresztül

Szoftver
• Funkcionális szoftver: Philips CamSuite
• Videó hozzáadása a következőhöz:: Skype, 

Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, 
AOL Instant Messenger

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
Vista 32 bites, Microsoft Windows Vista 64 bites

• Processzor: 1,6 GHz vagy ezzel egyenértékű
• RAM memória: 512 MB RAM (XP esetén)/1 GB 

RAM (Vista és Windows 7 esetén)
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• USB-vel: Szabad USB port

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: SHM3100Y multimédiás 

headset

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Tömeg (állvánnyal): 0,063 kg
• Tömeg: 0,045 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Nettó tömeg: 0,085 kg
• Bruttó tömeg: 0,166 kg
• Táratömeg: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21 x 17,5 x 20 cm
• Nettó tömeg: 0,51 kg
• Bruttó tömeg: 1,26 kg
• Táratömeg: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•

Műszaki adatok
PC webkamera

http://www.philips.com

