
 

 

Philips
PC webkamera

SPZ3000
Ápolja kapcsolatait!

Javított 1,3 megapixeles videó és fénykép, arckeresés, 3x digitális zoom a közeli felvételekhez és 
pillanatkép gomb az azonnali fényképekhez – mindössze csatlakoztatni kell, és már cseveghet is! Az 
univerzális csíptető asztali gépre, notebookra és képernyőre egyaránt rögzíthető.

Az internetes kommunikáció színvonalának emelése
• Javított 1,3 megapixel a még tisztább képért
• Az arckövetési funkcióval minden mosolyt megörökíthet
• 3x digitális zoom a közelképekhez
• A másodpercenkénti 30 képkocka egyenletes videoképet nyújt

Igazán egyszerű
• Az egyszerű csatlakoztatás után rögtön kezdődhet a csevegés
• Fénykép gomb, azonnali fényképezéshez
• A forgócsuklóval bármilyen irányba fordíthatja a kamerát
• Univerzális webkamera-csíptető asztali számítógéphez, notebookhoz vagy képernyőhöz
• A kamerafej az egyszerű tárolás érdekében előre hajtható

Tiszta hang mindenhonnan
• Tisztább hang a zajcsökkentésnek köszönhetően



 1,3 megapixeles felbontás
Webkamerája 1,3 megapixel (szoftveresen javított) 
felbontást kínál videók és fényképek rögzítésére. Így 
kiváló minőségű képeket készíthet, melyek nagy 
méretben kinyomtatva is nagyszerűen mutatnak.

Arckövetés
A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan 
észleli arcát, és mozgásba hozza az objektívet, hogy 
követhesse, ahogyan mozog. A képernyő közepén 
maradhat akkor is, ha mozog a videocsevegés 
közben. A kamera a kifejezés szabadságát és a 
természetes társalgás élményét nyújtja.

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

3x digitális zoom a közelképekhez
Tökéletesen megkomponált közeli és totálképek. A 
képernyőn megjelenő kezelőfelületről teljes körűen 
vezérelheti a zoom funkciókat, közben mindvégig 
figyelemmel kísérheti és tökéletesen beállíthatja a 
képet.

30 képkocka/másodperces, egyenletes 
videokép
Dőljön hátra, és élvezze a másodpercenként 30 
képkockát megjelenítő videót, amely egyenletesebb 
képpel és teljes körű videocsevegés-élménnyel 
ajándékozza meg.

Egyszerű tárolhatóság

A kamerafej az egyszerű tárolás érdekében előre 
hajtható

Fénykép gomb
Fénykép gomb, azonnali fényképezéshez

Szabad forgócsukló
Fedezze fel, milyen egyszerű a webkamera használata 
a praktikus forgócsuklóval. Forgassa el a kamerát 
360°-ban tetszőleges irányba, és készítsen felvételt 
bárhonnan anélkül, hogy elmozdítaná a webkamerát.

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:2,6
• Objektív látószöge: 50 fok
• Objektív kialakítása: 3 elem
• Fehéregyensúly: 2600–7600 k
• Tárgy minimális megvilágítása: < 5 lux
• Adatformátum: YUY2, MJPEG
• Színmélység: 24 bit

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

Hang
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Zajcsökkentés

További funkciók
• Digitális nagyítás: 3x
• Arckövetés
• Fénykép gomb
• Be-/kikapcsolást jelző LED

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

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 méter
• Interfész: USB 1.1, USB 2.0
• USB-videó osztálya: UVC
• Energiaellátás: USB-kábelen keresztül

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Tömeg (állvánnyal): 0,0905 kg

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

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Nettó tömeg: 0,0905 kg
• Bruttó tömeg: 0,29 kg
• Táratömeg: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz

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

24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Nettó tömeg: 0,543 kg
• Bruttó tömeg: 1,543 kg
• Táratömeg: 1 kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•
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