
 

 

Philips
Webová kamera pre PC

SPZ2500
Chatujte po celý deň

Úžasné video a zvuk počas video hovorov, s krytom objektívu na ochranu súkromia a slúchadlovou 

súpravou zabezpečujúcou komfort pri dlhodobom používaní. Okrem toho webová kamera so 

zdokonaleným videom v rozlíšení 1,3 megapixelov a zreteľným snímaním obrazu. Jednoducho pripojte 

a chatujte, a zábavu si naplno vychutnajte!

Zvyšujeme kvalitu v oblasti internetovej komunikácie
• Zdokonalených 1,3 megapixela pre videá a fotografie
• Kryt objektívu webovej kamery chráni súkromie
• Slúchadlová súprava poskytne dlhodobé pohodlie
• Mikrofón na slúchadlách s vysokou citlivosťou pre čisté snímanie hlasu

Skutočne jednoduché
• Stačí zapojiť a diskutovať pre rýchle pripojenie
• Univerzálna svorka na webovú kameru pre stolový počítač, notebook alebo obrazovku
• Tlačidlo momentky pre okamžité fotografie
• Praktické odkladanie kábla pre webovú kameru



 Zdokonalených 1,3 megapixela
Vaša webová kamera vám poskytuje rozlíšenie až 1,3 
megapixela (so softvérovým vylepšením) pri videu aj 
fotografiách. Takže ju môžete použiť na snímanie 
vysokokvalitných fotografií, ktoré vyzerajú 
vynikajúco, aj keď sa vytlačia ako veľkoformátové 
obrázky.

Kryt objektívu webovej kamery

Kryt objektívu webovej kamery chráni súkromie

Stačí zapojiť a diskutovať
Stačí zapojiť webovú kameru do konektora USB v 
počítači. Počítač ju rozpozná a kamera okamžite 
funguje. Môžete tak začať videorozhovor úplne 
jednoduchým spôsobom.

Mikrofón na slúchadlách s vysokou 
citlivosťou
Táto slúchadlová súprava je dokonalým riešením pre 
nerušené online konverzácie s jasným zvukom, 
pretože je vybavená mikrofónom s vysokou 
citlivosťou, ktorý jasne zachytí váš hlas.

Tlačidlo momentky
Tlačidlo momentky pre okamžité fotografie

Univerzálna svorka na webovú kameru
Táto univerzálna svorka uľahčuje pripevnenie alebo 
montáž webovej kamery na vrchnú časť 
ľubovoľného stolového počítača, notebooku aj 
displeja LCD. Jej dizajn je veľmi bezpečný a webová 
kamera sa nepohne ani nespadne uprostred 
konverzácie.
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Mechanizmus
• Snímač: VGA CMOS
• Maximálna clona objektívu: F: 2,4
• Zorný uhol objektívu: 55 stupňov
• Konštrukcia objektívu: 2 prvky
• Vyváženosť bielej: 2800 K – 7600 K
• Minimálne osvetlenie: < 5 luxov
• Formát údajov: YUY2, RGB 24, I420

Rozlíšenie
• Rozlíšenie videa: VGA
• Rozlíšenie fotografie: VGA
• Rozlíšenie prekladaného videa: 1,3 MP
• Rozlíšenie prekladanej fotografie: 1,3 MP
• Maximálna rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu

Audio
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón

Dodatočné funkcie
• Kryt na ochranu súkromia: áno
• Tlačidlo momentky: áno
• LED aktivity zapnutia a vypnutia: áno

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 metra
• Rozhrania: USB 2.0
• USB videotrieda: UVC
• Príkon: Napájanie cez USB kábel

Softvér
• Určený softvér: Philips CamSuite
• Pridať video k: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

• Procesor: 1,6 GHz alebo ekvivalentný
• Pamäť RAM: 512 MB RAM (pre XP)/1 GB RAM 

(pre Vista Windows 7)
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• USB: Voľný port USB

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Multimediálna slúchad. 

súprava SHM3100Y

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Hmotnosť (so stojanom): 0,063 kg
• Hmotnosť: 0,045 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,085 kg
• Hmotnosť brutto: 0,166 kg
• Hmotnosť obalu: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 x 17,5 x 20 cm
• Hmotnosť netto: 0,51 kg
• Hmotnosť brutto: 1,26 kg
• Hmotnosť obalu: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Počet používateľských balení: 6
•

Technické údaje
Webová kamera pre PC
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