
 

 

Philips
Kamera internetowa do 
komputera

SPZ3000
Bądź w kontakcie

Dzięki rozdzielczości 1,3 megapiksela dla filmów i zdjęć, funkcji śledzenia twarzy, 3-krotnemu zbliżeniu 

cyfrowemu i przyciskowi umożliwiającemu szybkie wykonywanie zdjęć, użytkownik musi jedynie 

podłączyć urządzenie i rozpocząć rozmowę! Uniwersalny zacisk pasuje do ekranów komputerów 

stacjonarnych i laptopów.

Komunikacja internetowa na wyższym poziomie
• Doskonalszy, 1,3-megapikselowy obraz, jeszcze bardziej wyrazisty
• Nie przegap żadnego uśmiechu dzięki śledzeniu twarzy
• Cyfrowe zbliżenie 3x pozwala uzyskać rewelacyjne zbliżenia
• Płynny obraz wideo z szybkością 30 klatek/s

To naprawdę proste
• Proste podłączenie typu „podłącz i rozmawiaj” zapewnia szybką gotowość do rozmowy
• Przycisk zdjęć umożliwiający szybkie wykonywanie zdjęć
• Złącze obrotowe umożliwia dowolne ustawienie
• Uniwersalny zacisk kamery do komputerów stacjonarnych, laptopów lub ekranów
• Składana kamera zapewnia łatwe przechowywanie

Czysty dźwięk ze wszystkich kierunków
• Redukcja szumów poprawia wyrazistość mowy



 Rozdzielczość 1,3 megapiksela
Ta kamera internetowa zapewnia rozdzielczość 1,3 
megapiksela (programowo zwiększana) zarówno 
zdjęć, jak i obrazu wideo. Dlatego możesz używać jej 
jako wysokiej jakości aparatu fotograficznego, który 
pozwoli Ci wykonywać zdjęcia o wysokiej jakości, 
nawet po wydrukowaniu w dużym formacie.

Śledzenie twarzy
Najnowocześniejsze oprogramowanie kamery 
automatycznie wykrywa twarz nagrywanej osoby i 
przesuwa obiektyw, podążając za jej ruchami. W 
czasie wideokonferencji pozostaniesz w centrum 
obrazu, nawet jeśli będziesz się poruszać. Dzięki 
temu masz możliwość swobodnego prowadzenia 
rozmowy i wyrażania myśli.

Proste podłączenie typu „podłącz i 
rozmawiaj”
Wystarczy podłączyć kamerę do portu USB 
komputera. Komputer natychmiast ją rozpozna. 
Prowadzenie wideorozmów jest niezwykle proste.

Cyfrowe zbliżenie 3x pozwala uzyskać 
rewelacyjne zbliżenia
Korzystaj z funkcji zbliżenia i oddalania w celu 
uzyskania najlepszego kadru. Zbliżeniem można 
sterować, korzystając z interfejsu ekranowego i 
jednocześnie patrząc na obraz, co pozwala dokonać 
idealnej kompozycji.

Płynny obraz wideo z szybkością 
30 klatek/s
Usiądź i ciesz się doskonałym obrazem o szybkości 
30 klatek na sekundę i lepszą jakością 
wideokonferencji.

Łatwe przechowywanie

Składana kamera zapewnia łatwe przechowywanie

Przycisk zdjęcia
Przycisk zdjęć umożliwiający szybkie wykonywanie 
zdjęć

Złącze obrotowe
Obrotowe złącze kamery pozwala cieszyć się 
swobodą ujęć. Stojącą w jednym miejscu kamerę 
można obrócić o 360°, aby sfilmować dowolny kąt.

Uniwersalny zacisk kamery
Uniwersalny zacisk sprawia, że bezpieczny montaż 
kamery na ekranie komputera stacjonarnego, 
laptopie i ekranie LCD staje się prosty. Ta 
konstrukcja jest wyjątkowo bezpieczna, więc kamera 
nie poruszy się ani nie spadnie podczas 
wideorozmowy.
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Elementy mechaniczne
• Czujnik: VGA CMOS
• Maksymalna przesłona soczewki: F:2,6
• Kąt widzenia soczewki: 50 stopni
• Budowa soczewki: 3-częściowa
• Balans bieli: 2600 - 7600 tys.
• Minimalne natężenie oświetlenia: < 5 lx
• Format danych: YUY2, MJPEG
• Głębia kolorów: 24 bity

Rozdzielczość
• Rozdzielczość wideo: VGA
• Rozdzielczość zdjęcia: VGA
• Interpolowana rozdzielczość wideo: 1,3 MP
• Interpolowana rozdzielczość zdjęcia: 1,3 MP
• Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s

Audio
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Redukcja szumów

Funkcje dodatkowe
• Cyfrowe zbliżenie: 3x
• Śledzenie twarzy
• Przycisk zdjęcia
• Wskaźnik LED aktywności

Oprogramowanie
• Dedykowane oprogramowanie: Philips CamSuite
• Dodaj obraz do: Skype, Windows Live Messenger, 

Komunikator Yahoo!, AOL Instant Messenger

Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

• Procesor: 1,6 GHz lub odpowiednik
• Pamięć RAM: 512 MB RAM (w przypadku 

systemów operacyjnych XP) / 1 GB RAM (w 
przypadku systemów operacyjnych Vista i 
Windows 7)

• Pojemność dysku twardego: 200 MB
• USB: Wolny port USB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 metra
• Interfejs: USB 1.1, USB 2.0
• Klasa wideo USB: UVC
• Moc: Zasilanie przez przewód USB

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 5 x 1,7 cm
• Wymiary produktu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Waga (z podstawą): 0,0905 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Waga netto: 0,0905 kg
• Waga brutto: 0,29 kg
• Ciężar opakowania: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Waga netto: 0,543 kg
• Waga brutto: 1,543 kg
• Ciężar opakowania: 1 kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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