
 

 

Philips
PC-webcam

SPZ2500
De hele dag door chatten

Geweldig beeld en geluid tijdens videochats, een lenskap die zorgt voor meer privacy en een 
uiterst comfortabele headset. Daarnaast heeft de webcam 1,3 geïnterpoleerde megapixels en 
wordt video beter en haarscherp vastgelegd. Aansluiten en chatten maar, dat is alles!

Nog beter communiceren via internet
• 1,3 megapixels voor duidelijke foto's en video's
• Lensafscherming van de webcam beschermt privacy
• Headset biedt langdurig comfort
• Uiterst gevoelige headsetmicrofoon voor kristalheldere spraak

Superhandig
• Snel verbinding: aansluiten en chatten maar
• Universele webcamklem voor desktops, notebooks en schermen
• Fotoknop voor direct fotograferen
• Handig kabelbeheer voor webcamkabel



 1,3 megapixels
Uw webcam biedt 1,3 megapixels (software-
enhanced) voor zowel video- als fotoresolutie. U 
kunt de webcam dus gebruiken voor het maken van 
foto's van hoge kwaliteit die er na het afdrukken als 
grote afbeelding nog steeds goed uitzien.

Lenskap voor webcam

Lensafscherming van de webcam beschermt privacy

Aansluiten en chatten maar
Zodra u de webcam op een USB-poort hebt 
aangesloten, wordt hij door de computer herkend. U 
kunt direct een videochat starten want de webcam is 
meteen klaar voor gebruik.

Uiterst gevoelige headsetmicrofoon
Deze headset wordt geleverd met een uiterst 
gevoelige microfoon en is daarom de perfecte 
oplossing voor duidelijke en ononderbroken 
gesprekken.

Fotoknop
Fotoknop voor direct fotograferen

Universele webcamklem
Met de universele klem bevestigt u de webcam 
eenvoudig maar toch stevig op alle desktops, 
notebooks en LCD-schermen. Het ontwerp is zeer 
veilig en de webcam beweegt of valt niet wanneer u 
in gesprek bent.
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Techniek
• Sensor: VGA CMOS
• Maximaal lensdiafragma: F: 2,4
• Opnamehoek: 55 graden
• Lensconstructie: 2 elementen
• Witbalans: 2800 K - 7600 K
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Gegevensformaat: YUY2, RGB 24, I420

Resolutie
• Videoresolutie: VGA
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
• Maximale framesnelheid: 30 fps

Audio
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Extra functies
• Kap voor privacybescherming
• Fotoknop
• LED voor aan/uit

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 meter
• Interfacing: USB 2.0
• USB-videoklasse: UVC
• Vermogen: Via USB-kabel

Software
• Speciale software: Philips CamSuite
• Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

• Processor: 1,6 GHz of gelijkwaardig
• RAM-geheugen: 512 MB RAM (voor XP)/1 GB 

RAM (voor Vista en Windows 7)
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Multimediaheadset 
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Afmetingen van product met standaard 

(B x H x D): 5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Gewicht (met standaard): 0,063 kg
• Gewicht: 0,045 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Nettogewicht: 0,085 kg
• Brutogewicht: 0,166 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Vensterdoos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 21 x 17,5 x 20 cm
• Nettogewicht: 0,51 kg
• Brutogewicht: 1,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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