
 

 

Philips
Webová kamera pro 
notebooky

SPZ6500
Vaše celosvětová webová kamera

Skutečné rozlišení 2,0 megapixelu
Vychutnejte si vysoce kvalitní videa a fotografie ve skutečném rozlišení 2,0 megapixelu. Moje funkce 

automatického ostření vám poskytne ostrý obraz, aniž by bylo nutné provádět ruční nastavení, a můj 

širokoúhlý objektiv umožní, abyste se vy a vaše rodina vešli do oblasti pro nejlepší sledování. Jsem skvělý 

a lehký společník na cesty.

Vezměte mne kamkoli
• Malá a úhledná, snadno se přenáší
• Ochranný kryt objektivu odolný proti poškrábání
• Instalace připojovací svorky na váš notebook a monitor je snadná

Zvyšování laťky v oblasti osobních videohovorů
• Skutečné rozlišení 2 megapixely pro vysoce kvalitní video
• Vylepšené rozlišení fotografie – až 8 megapixelů
• Funkce automatického ostření pro video a fotografie ostré jako břitva
• Širokoúhlý objektiv umožňuje zachytit v záběru více osob
• Certifikované vysoce kvalitní video Skype
• Technologie Pixel Plus 2 pro lepší detail, sytost a čistotu
• Digital Natural Motion pro video bez blikání

Čistý zvuk z celého okolí
• Duální vestavěné mikrofony zdokonalují váš stereofonní zážitek
• Potlačení hluku a redukce ozvěny



 Skutečné rozlišení 2 megapixely
Počet megapixelů je určujícím prvkem kvality obrazu. 
2,0megapixelový senzor CMOS poskytuje takový 
druh videa s vysokým rozlišením, jaký doposud nebyl 
spojován s webovými kamerami.

Vysoce kvalitní video Skype
Tato webová kamera je certifikována společností 
Skype. Můžete si tedy být jisti vysoce kvalitním 
videem a zvukem, voláním zdarma okamžitým 
posíláním zpráv do celého světa.

Vylepšené fotografie – rozlišení až 
8 megapixelů
Vaše webová kamera poskytuje díky rozlišení 
fotografie 8 megapixelů (softwarově vylepšeno) více 
podrobností. Toto rozlišení je dostatečné pro tisk 
fotografií o velikosti plakátu ve vysokém rozlišení.

Automatické ostření pro video a 
fotografie
Zaručuje videa a fotografie ostré jako břitva. Jakmile 
senzor obrazu zjistí ztrátu ostrosti, funkce 
automatického ostření rychle a přesně nastaví 
objektiv bez potřeby ručního nastavení. Nyní ještě 
rychleji díky novému ostřicímu algoritmu, 
exkluzivnímu pro společnost Philips.

Širokoúhlý objektiv
Vysoce kvalitní širokoúhlý objektiv poskytuje větší 
zorné pole. Funguje stejně jako širokoúhlý 
fotografický objektiv a do videorámečku se díky 
němu vejde více lidí beze ztráty kvality videa.

Digital Natural Motion

Společnost Philips vyvinula systém Digital Natural 
Motion, který eliminuje trhavý pohyb v obraze. 
Systém Digital Natural Motion předvídá pohyb 
objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i 
v nahrávaném filmovém materiálu. Výsledný plynulý, 
dokonale ostrý obraz přenáší zážitek při sledování na 
vyšší úroveň.

Technologie Pixel Plus 2
S technologií Pixel Plus 2 bude vaše webová kamera 
vždy vytvářet přirozené obrázky ostré jako břitva 
s neuvěřitelnými detaily – to vše díky účinnosti 
procesoru Pixel Plus 2, což je nová technologie 
zpracování televizního obrazu použitá u PC videa. 
Zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem jsou vždy ty 
nejlepší možné obrazy.

Duální vestavěné mikrofony
Umožněte svému hlasu, aby byl slyšet přirozeně 
v čistém stereofonním zvuku. Duální vestavěné 
směrové mikrofony a technologie směrování zvuku, 
patentovaná společností Philips, vytvářejí virtuální 
prostor bez šumu a ozvěny. Je zachycen pouze hlas 
uživatele a ostatní zvuky jsou potlačeny.

Potlačení hluku
Tato prvotřídní technologie redukce šumu snižuje 
hluk na pozadí a zkvalitňuje zřetelnost řeči v tichých 
i hlučných prostředích. Potlačuje také ozvěny, takže 
posluchač lépe slyší váš hlas.
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Přednosti
• Přidat video do: Služba Skype, Windows Live • Počet spotřebitelských balení: 4
•

Mechanismus
• Snímač: 2.0 MP CMOS
• Úhel sledování objektivu: 70 stupňů
• Maximální clona objektivu: F:2.0
• Vyvážení bílé: 2600 - 7600 k
• Konstrukce objektivu: 5 prvků
• Funkce automatického ostření: Ano
• Minimální osvětlení: < 2 luxy
• Datový formát: YUY2, MJPEG
• Barevná hloubka: 16 bitů

Rozlišení
• Rozlišení videa: 2,0 MP
• Rozlišení fotografie: 2,0 MP
• Interpolované rozlišení fotografie: 8.0 MP
• Maximální snímková frekvence: 90 snímků za 

sekundu

Audio
• Mikrofon: Dva vestavěné mikrofony
• Redukce šumu: Ano
• Redukce ozvěny: Ano
• Stereofonní zvuk: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Přídavná připojovací 

svorka

Přídavné funkce
• Digitální zoom: 8x
• Sledování obličeje: Ano
• Zábavné funkce videa: Změna pozadí, Zábavný 

rámeček, Zábavné logo, Zábavný efekt
• Technologie Pixel Plus 2: Ano
• Digital Natural Motion: Ano
• Tlačítko Snímek: Ano
• Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Software
• Speciální software: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesor: Procesor Intel Pentium® 4 2,4 GHz 

nebo AMD® s odpovídajícím procesorem
• paměť RAM: 512 MB RAM nebo více
• Místo na pevném disku: 300 - 700 MB
• USB: Volný port rozhraní USB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 80 centimetrů
• Rozhraní: USB 2.0
• Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB
• Třída USB video: UVC

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,47 x 3 x 2,66 cm
• Hmotnost: 0,064 kg
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

6,47 x 5 x 5,5 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,07 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 17,5 x 6 cm
• Čistá hmotnost: 0,1 kg
• Hrubá hmotnost: 0,305 kg
• Hmotnost obalu: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 50012 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,4 kg
• Hrubá hmotnost: 2,4 kg
• Hmotnost obalu: 2 kg
• EAN: 87 12581 50059 7
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