
 

 

Philips
Datorwebbkamera

SPZ3000
Håll kontakten

Med förbättrad 1,3 megapixel video och foto, automatisk identifiering, 3x digital zoom för 
närbilder och fotoknapp för foton direkt behöver du bara ansluta och chatta! 
Universalklämman passar stationära och bärbara datorer och skärmar.

Höjer ribban för internetkommunikation
• Förbättrade 1,3 megapixel för tydligare bilder
• Med automatiskt identifiering missar du aldrig ett leende
• 3x digital zoom för närbilder
• Jämna videobilder med 30 bildrutor per sekund

Verkligen enkelt
• Enkel plug-and-chat för snabb anslutning
• Fotoknapp för foton direkt
• Med den vridbara leden kan du sikta åt vilket håll som helst
• Universalklämma för webbkamera – passar på stationär dator, bärbar dator eller skärm
• Kamerahuvudet viks ned mot framsidan för enkel förvaring

Rent ljud runt om
• Brusreducering förbättrar ljudet från tal



 Förbättrade 1,3 megapixel
Med den här webbkameran får du 1,3 megapixel 
(programvaruförbättrad) upplösning för både video 
och foton. Så du kan använda den till att ta 
högkvalitativa foton som fortfarande ser suveräna ut 
när du skriver ut dem som stora bilder.

Automatisk identifiering
Den senaste kameraprogramvaran identifierar 
automatiskt ansiktet och flyttar objektivet så att det 
följer dig när du rör dig. Du kan visas mitt på 
skärmen även om du rör dig under en videochatt. På 
så sätt kan du utrycka dig och konversera på ett 
naturligt sätt.

Enkel plug-and-chat
Anslut bara webbkameran till en USB-ingång på 
datorn, så identifieras den direkt. Så enkelt kan du 
börja videochatta.

3x digital zoom för närbilder
Zooma in och ut och få perfekt skärmvisning av alla 
bilder. Du kan styra zoomen helt via gränssnittet på 
skärmen samtidigt som du tittar på bilden. På så sätt 
kan du justera den på bästa sätt.

Jämna videobilder, 30 bildrutor/sek.
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 
bildrutor per sekund. Du får jämnare bilder och en 
bättre total videochattupplevelse.

Enkel förvaring

Kamerahuvudet viks ned mot framsidan för enkel 
förvaring

Fotoknapp
Fotoknapp för foton direkt

Fritt vridbar led
Använd webbkameran som du vill med den här 
praktiska vridbara leden. Vrid bara kameran 360° i 
vilken riktning du vill så kan du filma var som helst i 
rummet utan att behöva flytta på webbkameran.

Universalklämma för webbkamera
Med universalklämman kan webbkameran sitta eller 
monteras vilken stationär eller bärbar dator som 
helst och även på LCD-skärmar. Designen är extra 
säker och webbkameran kommer inte att flytta sig 
eller ramla av när du är mitt i ett samtal.
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Mekanik
• Sensor: VGA CMOS
• Objektivets största bländarvärde: F:2.6
• Visningsvinkel för objektiv: 50 grader
• Objektivets uppbyggnad: 3 element
• Vitbalansering: 2600 - 7600 k
• Minsta belysning: < 5 lux
• Dataformat: YUY2, MJPEG
• Färgdjup: 24 bitar

Upplösning
• Videoupplösning: VGA
• Fotoupplösning: VGA
• Interpolerad videoupplösning: 1,3 MP
• Interpolerad fotoupplösning: 1,3 MP
• Maximal bildhastighet: 30 fps (bilder per sekund)

Ljud
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Brusreducering

Ytterligare funktioner
• Digital zoom: 3x
• Automatisk identifiering
• Fotoknapp
• På/av-lysdiod

Programvara
• Särskild programvara: Philips CamSuite
• Lägg till video i: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

• Processor: 1,6 GHz eller motsvarande
• RAM-minne: 512 MB RAM (för XP)/1 GB RAM (för 

Vista och Windows 7)
• Hårddiskutrymme: 200 MB
• USB: Ledig USB-port

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 meter
• Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0
• USB Video Class: UVC
• Effekt: Drivs via USB-kabel

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Produktens mått med stativ (B x H x D): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Vikt (med stativ): 0,0905 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Nettovikt: 0,0905 kg
• Bruttovikt: 0,29 kg
• Taravikt: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Fönsterenhet

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Nettovikt: 0,543 kg
• Bruttovikt: 1,543 kg
• Taravikt: 1 kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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