
 

 

Philips
Cameră Web pentru PC

SPZ2500
Discutaţi toată ziua

Imagine şi sunet excelente în timpul videochat-ului, cu un capac pentru obiectiv, pentru a proteja 
intimitatea, şi căşti care oferă confort de durată. În plus, camera Web are imagine îmbunătăţită de 
1,3 megapixeli şi preluare clară a imaginii. Doar conectaţi şi discutaţi, foarte simplu!

Ridică ștacheta pentru comunicaţiile pe Internet
• rezoluţie îmbunătăţită de 1,3 megapixeli pentru clipuri video și fotografii
• Capacul pentru obiectivul camerei Web protejează intimitatea
• Casca oferă confort pe perioadă îndelungată
• Microfon de cască deosebit de sensibil pentru captarea clară a vocilor

Extrem de ușoare
• Plug-and-chat simplu pentru conectare rapidă
• Clemă universală pentru cameră Web pentru desktop, notebook sau ecran
• Buton Snapshot pentru instantanee
• Gestionare comodă a cablului camerei Web



 Rezoluţie îmbunătăţită de 1,3 
megapixeli
Camera dvs. Web vă oferă o rezoluţie de 1.3 
megapixeli (software îmbunătăţit) atât pentru clipuri 
video, cât și pentru fotografii. Astfel, o puteţi folosi 
pentru a realiza fotografii de înaltă calitate, care își 
păstrează calitatea atunci când sunt imprimate la 
dimensiuni mari.

Capac pentru obiectivul camerei Web

Capacul pentru obiectivul camerei Web protejează 
intimitatea

Plug-and-chat simplu
Este suficient să conectaţi camera Web la portul USB 
al computerului. Este recunoscută de computer și 
funcţionează imediat. Puteţi începe chatul video atât 
de simplu.

Microfon de cască deosebit de sensibil.
Pentru conversaţii online clare și neîntrerupte, 
aceste căști sunt soluţia perfectă deoarece sunt 
dotate cu un microfon deosebit de sensibil care 
captează clar vocea dvs.

Buton Instantaneu
Buton Snapshot pentru instantanee

Clemă universală pentru cameră Web
Clema universală facilitează fixarea sigură a camerei 
Web pe orice desktop, notebook și de asemenea pe 
ecrane LCD. Acest design este deosebit de sigur, iar 
camera Web nu se va deplasa sau cădea când sunteţi 
în mijlocul unei conversaţii.
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Elemente mecanice
• Senzor: CMOS VGA
• Deschidere maximă obiectiv: F:2,4
• Unghi de vizualizare obiectiv: 55 de grade
• Construcţie obiectiv: 2 elemente
• Balans de alb: 2800K - 7600K
• Iluminare minimă: < 5 lux
• Format de date: YUY2, RGB 24, I420

Rezoluţie
• Rezoluţie video: VGA
• Rezoluţie foto: VGA
• Rezoluţie video interpolată: 1,3 MP
• Rezoluţie foto interpolată: 1,3 MP
• Rată de afișare maximă: 30 de cadre/s

Audio
• Microfon: Microfon încorporat

Caracteristici suplimentare
• Capac pentru protecţia intimităţii
• Buton Instantaneu
• LED activitate oprit/pornit

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 metri
• Interfaţă: USB 2.0
• Clasă video USB: UVC
• Alimentare: Furnizat prin cablu USB

Software
• Software dedicat: Philips CamSuite
• Adăugare video la: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

• Procesor: 1,6 GHz sau echivalent
• Memorie RAM: 512 MB RAM (pentru XP) / 1 GB 

RAM (pentru Vista și Windows 7)
• Spaţiu pe hard disk: 200 MB
• USB: Port USB gratuit

Accesorii
• Accesorii incluse: Cască multimedia SHM3100Y

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Dimensiunile produsului cu stativ (L x Î x A): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Greutate (cu stand): 0,063 kg
• Greutate: 0,045 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Greutate netă: 0,085 kg
• Greutate brută: 0,166 kg
• Greutate proprie: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie cu fereastră

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21 x 17,5 x 20 cm
• Greutate netă: 0,51 kg
• Greutate brută: 1,26 kg
• Greutate proprie: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Număr de ambalaje: 6
•
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