
 

 

Philips
Webcam til notebook

SPZ6500
Dit verdensomspændende webkamera

Ægte 2,0 megapixel
Nyd video i høj kvalitet og billeder i ægte 2 megapixel. Mit autofokus giver dig skarpe 
billeder uden manuel justering, og med mit vidvinkelobjektiv får du og din familie plads i 
det bedste synsfelt. Jeg er fantastisk og let at have med på rejsen.

Tag mig med overalt
• Lille og slank, helt perfekt til at tage med dig
• Ridsefast, beskyttende objektivdæksel
• Medfølgende klemme monteres nemt på din notebook og skærm

Hæver niveauet for personlige videoopkald
• Ægte 2 megapixel giver høj videokvalitet
• Forbedret fotoopløsning op til 8 megapixel
• Autofokus giver knivskarpe videoer og fotos
• Vidvinkelobjektiv får flere mennesker inden for rammen
• Skypecertificeret video i høj kvalitet
• Pixel Plus 2 giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
• Digital Natural Motion giver flimmerfri video

Klar lyd fra alle steder
• To indbyggede mikrofoner forbedrer stereooplevelsen
• Støj- og ekkoreducering



 Ægte 2 megapixel
Antallet af megapixel er afgørende for 
billedkvaliteten. CMOS-sensoren med 2,0 megapixel 
giver dig videobilleder af en kvalitet, som hidtil ikke 
har været forbundet med webkameraer.

Skype-video i høj kvalitet
Dette videokamera er certificeret af Skype. Dermed 
er du sikret høj video- og lydkvalitet, gratis opkald og 
onlinemeddelelsestjeneste til hvor i verden, du vil.

Forbedret foto til 8 megapixel
Dit videokamera giver dig flere detaljer med 8 
megapixel (softwareforbedret) fotoopløsning. 
Denne opløsning er så god, at du kan udskrive 
billeder i plakatstørrelse i høj opløsning.

Autofokus til videoer og fotos
Sikrer knivskarpe videoer og fotos. Når 
billedsensoren registrerer tab af skarphed, justerer 
autofokus hurtigt og præcist objektivet igen, uden at 
manuel justering behøves. Det går nu endnu 
hurtigere takket være en ny eksklusiv Philips-
fokuseringsalgoritme.

Vidvinkelobjektiv
Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et 
større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på 
samme måde som et vidvinkelobjektiv til 
fotografering, og det giver plads til flere personer i 
videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at 
fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af 
levende billeder. Digital Natural Motion vurderer 
bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende 
bevægelser i både TV-transmissioner og film. 
Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og 
en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på 
et højere niveau.

Pixel Plus 2
Med Pixel Plus 2 vil dit videokamera altid fremstille 
naturlige, knivskarpe billeder med mange detaljer. 
Alt sammen takket være kraften i Pixel Plus 2-
processoren – nyskabende TV-
billedbehandlingsteknologi anvendt på PC-video. 
Den øger antallet af linjer og antallet af pixel for at 
give dig de bedst mulige billeder.

To indbyggede mikrofoner
Hør din stemme naturligt i klar stereolyd. To 
indbyggede retningsbestemte mikrofoner og Philips-
patenteret lydbølgeteknologi skaber en virtuel zone 
uden støj og ekko. Kun brugerens stemme indfanges, 
mens andre lyde minimeres.

Støjreducering
Den suveræne støjreducerende teknologi reducerer 
baggrundsstøj, og den forøger stemmeklarheden i 
både stille og larmende omgivelser. Den 
undertrykker også ekko, så den anden person hører 
din stemme mere tydeligt.
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Vigtigste nyheder
Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
Mekanik
• Sensor: 2,0 MP CMOS
• Objektivbetragtningsvinkel: 70 grader
• Maksimal objektivblænde: F: 2,0
• Hvidbalance: 2600-7600 K
• Objektivkonstruktion: 5 elementer
• Autofokus
• Minimumsbelysning: < 2 lux
• Dataformat: YUY2, MJPEG
• Farvedybde: 16 bit

Opløsning
• Videoopløsning: 2,0 MP
• Fotoopløsning: 2,0 MP
• Interpoleret fotoopløsning: 8,0 MP
• Maksimal billedhastighed: 90 fps

Audio (Lyd)
• Mikrofon: To indbyggede mikrofoner
• Støjreduktion
• Ekkoreduktion
• Stereolyd

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Ekstra medfølgende klemme

Ekstra funktioner
• Digitalt zoom: 8×
• Ansigtssporing
• Sjove videofunktioner: Udskift din baggrund, Sjov 

ramme, Sjovt logo, Sjov effekt
• Pixel Plus 2
• Digital Natural Motion
• Snapshot-knap
• LED-aktivitetsafbryder

Software
• Dedikeret software: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, 

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), 

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

tilsvarende AMD®-processor
• RAM-hukommelse: 512 MB RAM eller mere
• Harddisk-plads: 300-700 MB
• USB: Ledig USB-port
• CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 80 centimeter
• Grænseflade: USB 2.0
• Strøm: Tilført via USB-kabel
• USB videoklasse: UVC

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
• Vægt: 0,064 kg
• Produktmål inkl. stander (B x H x D): 

6,47 x 5 x 5,5 cm
• Vægt (inkl. holder): 0,07 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6 cm
• Nettovægt: 0,1 kg
• Bruttovægt: 0,305 kg
• Taravægt: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 50012 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
• Nettovægt: 0,4 kg
• Bruttovægt: 2,4 kg
• Taravægt: 2 kg
• EAN: 87 12581 50059 7
• Antal forbrugeremballager: 4
•
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