
 

 

Philips
PC-webkamera

SPZ3000
Hold kontakten

Med forbedret 1,3 megapixel video og foto, ansigtssporing, 3x digital zoom til nærbilleder 
og en snapshot-knap til hurtige fotos. Du skal bare slutte den til og så chatte. 
Universalklemmen passer til computer, notebook og skærm.

Hæver niveauet for internetkommunikation
• Forbedret 1,3 megapixel giver skarpere billeder
• Fang alle smilene med ansigtssporing
• 3 x digital zoom til nærbilleder
• Jævn video med 30 billeder pr. sekund

Virkelig nemt
• Plug-and-chat giver nem og hurtig tilslutning
• Snapshot-knap giver hurtige billeder
• Med det drejelige led kan du rette kameraet i alle retninger
• Universalklemme til webkamera til din stationære computer, din notebook eller skærmen
• Kameraets hoved kan bøjes forover, så det bliver nemt at opbevare

Klar lyd fra alle steder
• Støjreduktion forbedrer stemmeklarheden



 Forbedret 1,3 megapixel
Dit webkamera 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 udskriftsformat.

Ansigtssporing
Den nyeste kamerasoftware registrerer automatisk 
dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du 
bevæger dig. Du bliver i midten af skærmen, selvom 
du bevæger dig under en videochat. Det giver dig 
frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en 
naturlig måde.

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.

3 x digital zoom til nærbilleder
Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af 
et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende 
via grænsefladen på skærmen, mens du ser på 
billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Jævn video med 30 billeder/sek.
Læn dig tilbage, og nyd enestående billeder med 30 
billeder pr. sekund (video). Det giver dig mere jævne 
videobilleder og en bedre all-round videochatting-
oplevelse.

Nem opbevaring

Kameraets hoved kan bøjes forover, så det bliver 
nemt at opbevare

Snapshot-knap
Snapshot-knap giver hurtige billeder

Frit drejeligt led
Nyd friheden ved dette kameras praktiske drejeled. 
Du kan dreje kameraet 360° i en hvilken som helst 
retning, så du kan filme hvor som helst, uden at skulle 
flytte videokameraet overhovedet.

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:2,6
• Objektivbetragtningsvinkel: 50°
• Objektivkonstruktion: 3 elementer
• Hvidbalance: 2600-7600 K
• Minimumsbelysning: < 5 lux
• Dataformat: YUY2, MJPEG
• Farvedybde: 24 bit

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

Audio (Lyd)
• Mikrofon: Indbygget mikrofon
• Støjreduktion

Ekstra funktioner
• Digitalt zoom: 3x
• Ansigtssporing
• Snapshot-knap
• LED-aktivitetsafbryder

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

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0
• USB videoklasse: UVC
• Strøm: Tilført via USB-kabel

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Produktmål inkl. stander (B x H x D): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Vægt (inkl. holder): 0,0905 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Nettovægt: 0,0905 kg
• Bruttovægt: 0,29 kg
• Taravægt: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Vinduesboks

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Nettovægt: 0,543 kg
• Bruttovægt: 1,543 kg
• Taravægt: 1 kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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