
 

 

Philips
Webkamera notebookhoz

SPZ6500
Webkamera az egész világhoz

Valódi 2,0 megapixel
Lelje örömét a kiváló minőségű, valódi 2,0 megapixel felbontású videofelvételekben és fényképekben. 

Az autofókuszom manuális igazítás nélkül is éles képeket biztosít, a nagylátószögű objektívemnek 

köszönhetően pedig Ön és a családja a lehető legjobb helyre kerül a látómezőben. Nagyszerű, könnyű 

útitárs vagyok.

Vigyen magával bárhová
• Kicsi és keskeny, rendkívül könnyen szállítható
• Karcálló lencsevédő tartozék
• A mellékelt csíptetővel egyszerű a rögzítés notebookjára és monitorjára

A személyes videohívások színvonalának növelése
• Valódi 2 megapixel felbontás videofelvételhez
• 8 megapixeles javított fényképfelbontás
• Autofókusz funkció tűéles videoképhez és fényképhez
• A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek a képre
• Skype minősítésű csúcsminőségű videóval
• A Pixel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
• Digital Natural Motion a villódzásmentes videóért

Tiszta hang mindenhonnan
• Kettős beépített mikrofon a még jobb sztereó élményért
• Zajkioltás és visszhangcsökkentés



 Valódi 2 megapixel
A képminőséget alapvetően a megapixelek 
száma határozza meg. A 2,0 megapixeles 
CMOS érzékelő olyan kiváló minőségű 
videoképeket hoz létre, amilyen a korábbi 
webkamerákkal ismeretlen volt.

Skype csúcsminőségű videóval
Ezt a webkamerát a Skype minősítette, így a 
felhasználó biztos lehet abban, hogy a kiváló 
minőségű videokép és -hangzás mellett 
ingyenesen telefonálhat és küldhet azonnali 
üzeneteket a világon bárkinek.

8 megapixeles javított fényképkezelés
A webkamera nagyobb részletgazdagságot 
biztosít 8 megapixeles (szoftver által javított) 
fényképfelbontásával. Így ezek a jó minőségű 
képek nagy méretű, minőségi nyomtatásra is 
alkalmasak.

Autofókusz videóhoz és fotóhoz
Tűéles videokép és fénykép. Ha a képérzékelő 
csökkenő élességet érzékel, az autofókusz 
gyorsan és pontosan visszaállítja az objektívet 
anélkül, hogy kézi beállításra lenne szükség. Az 
exkluzív Philips fókuszalgoritmus jóvoltából a 
folyamat minden eddiginél gyorsabb.

Nagylátószögű objektív
A nagylátószögű, csúcsminőségű üveg objektív 
nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A 
nagylátószögű objektív a fényképezőgépek 
nagylátószögű objektívjéhez hasonlóan 
működik, és a képen több személy jeleníthető 
meg, a képminőség romlása nélkül.

Digital Natural Motion

A Philips kifejlesztette a Digital Natural Motion 
(digitális természetes mozgás) technikát, amely 
megszünteti a mozgó képtartalom észrevehető 
torzulását. A Digital Natural Motion 
mozgásbecslést végez, és korrigálja az akadozó 
mozgást a sugárzott és a rögzített 
filmanyagoknál egyaránt. Az eredmény 
gördülékeny mozgásvisszaadás és rendkívül 
éles kép, ami magasabb szintre emeli a képi 
élményt.

Pixel Plus 2
A Pixel Plus 2 funkcióval a webkamera 
természethű és borotvaéles képeket biztosít, 
hihetetlen részletgazdagsággal. Mindez a Pixel 
Plus 2 processzor erejének köszönhető, amely 
az innovatív TV képalkotási technológiát 
alkalmazza a számítógépes mozgóképek 
előállításához. Növeli a sorok és a pixelek 
számát, ezáltal a lehető legkiválóbb képminőség 
élvezhető.

Kettős beépített mikrofon
Hallassa hangját természetesen a tiszta sztereó 
hangzás jóvoltából. A kettős beépített 
irányhatású mikrofon és a Philips szabadalmon 
alapuló hangnyalábolási technológia 
gyakorlatilag zaj- és visszhangmentes 
környezetet produkál. Csak a felhasználó 
hangját rögzíti a rendszer, a többi hang 
minimális.

Zajkioltás
A kiváló zajkioltó technológiának 
köszönhetően csökken a háttérzaj, és mind 
csöndes, mind lármás környezetben jelentősen 
növeli a beszédhangok tisztaságát. Elnyomja a 
visszhangokat is, így beszélgetőtársa még 
tisztábban fogja hallani a hangját.
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Mechanika
• Érzékelő: 2,0 MP-es CMOS
• Objektív látószöge: 70 fok
• Objektív maximális rekesznyílása: F:2,0
• Fehéregyensúly: 2600–7600 k
• Objektív kialakítása: 5 lencsetag
• Autofókusz
• Tárgy minimális megvilágítása: < 2 lux
• Adatformátum: YUY2, MJPEG
• Színmélység: 16 bites

Felbontás
• Képfelbontás: 2,0 MP
• Fotófelbontás: 2,0 MP
• Interpolált fotófelbontás: 8,0 MP
• Maximális képsebesség: 90 képkocka/másodperc

Hang
• Mikrofon: Két beépített mikrofon
• Zajcsökkentés
• Visszhangcsökkentés
• Sztereó hang

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: További rögzítőkapocs

További funkciók
• Digitális nagyítás: 8x
• Arckövetés
• Élvezetes videofunkciók: Háttér módosítása, 

Mókás keret, Mókás logó, Mókás effektusok
• Pixel Plus 2
• Digital Natural Motion
• Fénykép gomb
• Be-/kikapcsolást jelző LED

Szoftver
• Funkcionális szoftver: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Videó hozzáadása a következőhöz:: Skype, 

Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, 
AOL Instant Messenger

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows Vista
• Processzor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz-es vagy 

AMD®-kompatibilis processzor
• RAM memória: 512 MB RAM vagy több
• Hely a merevlemezen: 300 – 700 MB
• USB-vel: Szabad USB port
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 80 centiméter
• Interfész: USB 2.0
• Energiaellátás: USB-kábelen keresztül
• USB-videó osztálya: UVC

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,47 x 3 x 2,66 cm
• Tömeg: 0,064 kg
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

6,47 x 5 x 5,5 cm
• Tömeg (állvánnyal): 0,07 kg

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

14,5 x 17,5 x 6 cm
• Nettó tömeg: 0,1 kg
• Bruttó tömeg: 0,305 kg
• Táratömeg: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 50012 2
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter

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

25,6 x 18,8 x 16,3 cm
• Nettó tömeg: 0,4 kg
• Bruttó tömeg: 2,4 kg
• Táratömeg: 2 kg
• EAN: 87 12581 50059 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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