
 

 

Philips
HD video kamera

CAM100BU
Güzel anları HD kalitesiyle yakalayın ve paylaşın
anında ve zahmetsizce
Cep boyutundaki Philips video kamera, tek tuşla video çeker! Büyülü anları HD kalitesinde 
TV'de veya Internet'te paylaşırken, tekrar yaşayın. Yerleşik USB konektörü kullanarak 
video kameranızı karışıklık olmadan PC/ Mac bilgisayarınıza bağlayın.

Yüksek çözünürlüklü hızlı ve kolay video çekimi
• Kristal netlik ve Yüksek Çözünürlüklü film videolar (720p)
• Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunușlu kullanım
• Rahat izleme için 5,1 cm (2 inç) renkli ekran
• 32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası
• Gece ve iç mekan çekimleri için mükemmel düșük ıșık performansı
• Videolar ve fotoğraflarda daha çok șey yakalamak için geniș açılı mercek

Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylașın
• PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fiși
• E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylașım
• Özel videolar için film kurgu yazılımı
• Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

İstediğiniz yere götürün
• Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
• USB ile rahatça șarj etme için dahili pil



 Kristal netlikte HD (720p) videolar

Yüksek çözünürlüklü videolar olușturun (720p) 
ve HD TV yayınlarındaki kaliteye sahip 
videolarınızın tadını çıkarın. “720” sayısı, 
ekrandaki yatay çizgilerin sayısı olan ekran 
çözünürlüğünü ifade etmektedir. “p” ise, 
așamalı tarama veya her bir karedeki çizgilerin 
sıralı görünümü anlamına gelmektedir. 720p, 
klasik cep telefonları ve dijital kameralarda 
bulunan video kalitesinden üstün bir kalite 
sağlamaktadır. Buna ek olarak, Philips video 
kamera, Blu-ray Disk oynatıcılarda ve disklerde 
bulunan video formatını kullanmaktadır: H.264. 
Bu son derece gelișmiș format, anılarınızı 
kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza 
olanak sağlayarak üstün HD görüntü kalitesi 
sunar.

Tek dokunușlu kullanım

Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. 
Philips video kameranın hızlı çalıșma süresiyle, 
çekime anında bașlayabilirsiniz. Hızlı ișlemci hızı 
ve özel sinyal ișleme gibi pek çok üstün özelliği 
sayesinde, Philips video kameranın çalıșmaya 
bașlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler 
sadelikle tasarlanmıștır, böylece sizin yapmanız 
gereken tek șey yüksek çözünürlüklü film 
çekmeye bașlamak için bir düğmeye basmaktır. 
Philips video kamera, tek bir anı bile 
kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için 
hazır olmanızı sağlar.

Hızlı paylașım

Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi 
YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi 
web sitelerine sorun yașamadan 
yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan 
iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, 
biçimlendirebilir ve paylașabilirsiniz. Gelișmiș 
bir sıkıștırma tekniğiyle, Philips video kamera 
tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), 
standart video kameraların, dijital fotoğraf 
makinelerinin ve cep telefonlarının 
olușturduğundan çok daha küçük boyutlarda 
dosyaları video kalitesinde olușturabilir; 
böylece bu dosyaları çok daha hızlı 
paylașabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve 
Windows Movie Maker gibi diğer programlar 
tarafından da kullanılabilir.

Mükemmel düșük ıșık performansı

İster iç mekanda, ister dıș mekanda ya da ister 
akșam saatlerinde ister güneș ıșığının altında 
olun, Philips video kamera, harika fotoğraflar ve 
videolar çekmenizi sağlar. Diğer pek çok video 
kamera, dijital kamera ve cep telefonuyla 
yaptığınız iç mekan ve gece çekimleri, düșük 
kaliteli görüntülere neden olur. Ancak Philips 
video kamerada bu sorunu yașamazsınız. 
Sıradıșı sensörü, merceği ve ișlemcisi birlikte 
çalıșarak, düșük ıșık koșullarında üstün bir 
performans yakalamanızı sağlar ve flaș ya da ek 

bir ıșıklandırma olmadan her an çekim 
yapabilmenize olanak verir.

Geniș açılı objektif

Philips video kamera, oldukça geniș bir görüș 
alanı sunan, 37 mm açılı, geniș bir merceğe 
sahiptir, böylece çekim yaptığınızdan daha fazla 
görüntüyü yakalayabilirsiniz. Yan yana duruyor 
olsalar bile, bütün arkadașlarınız 
fotoğraflarınızda ve videolarınızda yer alsın. 
Standart cep video kameralar ve cep 
telefonlarının kameralarında sadece üç kiși 
görüntüde yer alabilirken, Philips video 
kamerada dört kiși yer alabilir. Fotoğraflarınıza 
ve videolarınıza her șeyi yansıtın ve 
fotoğraflarınıza daha fazla șey katın.

Micro SD kart yuvası

Philips video kameranın micro SD kart 
yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim 
yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama 
kapasitesi bakımından büyük olan micro SD 
kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı 
güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, 
yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun 
yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın 
üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro 
SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a 
kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD 
olarak 16 saat video demektir. Gidin ve 
istediğiniz kadar çok çekim yapın.
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Video Kalitesi
• Çözünürlük: 30 fps'de HD (1280 x 720p), 30 fps'de 

SD (640 x 480)
• Formatlar: H.264 video sıkıștırma, MP4 dosya 

formatı
• Efektler: Siyah ve Beyaz, Negatif, Normal, Sepya
• Sahne Modu: Șık görünüm, Arka ıșık, Kar/Plaj, 

Günbatımı
• Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü
• Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi

Mercek ve Sensör
• Diyafram: F2.0
• Mercek: Sabit Odak (0,6m'den sonsuzluğa)
• Düșük ıșık hassasiyeti: 3,3V/ lux-sec
• Sensör: 1/4 inç 1,1M CMOS sensör
• Büyütme: Hızlı çok așamalı 2x dijital

Video kamera özellikleri
• Otomatik Kapanma: 3 dakika
• Etkileșim: gezinme, çalma; oynatma, kayıt, 

yakınlaștırma
• Tripod Montajı

Ekran
• 2 inç LCD (diagonal)
• 640 x 240 piksel çözünürlük

Kapasite
• Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
• Kayıt Süresi: HD için 2 GB'da 1 saat, SD için 1 

GB'da 1 saat

Giriș ve Çıkıș
• Ses çıkıșı: mini HDMI veya kulaklık jakı

• Mikrofon: Dahili çok yönlü, Rüzgar gürültüsü 
azaltma

• Hoparlör: Dahili Hoparlör
• TV Çıkıșı: AV çıkıșı, HDMI

Pil
• Șarj Olma Süresi: Adaptör ile 2 saat, Bilgisayar 

USB'si ile 3 saat
• Ömrü: 2 Saat
• Tip: Li-ion Pil

Philips Arcsoft yazılımı
• Kolay paylașım: Facebook'a doğrudan yükleme, 

web siteleri için yükleme tușu
• Video Düzenleme: bașlık, müzik ve kredi ekleyin, 

filmler olușturun, videoları kesin

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 55 x 99 x 17 mm
• Ürün ağırlığı: 0,082 kg

Minimum Gereksinimler
• MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
• Diğer: 300 MB boș sabit disk alanı, USB v1.1
• Windows: 1GB RAM ve 64 MB Video RAM, 

PENTIUM 4 - 2.8 GHz ișlemci, Internet Explorer 
6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Aksesuarlar dahildir
• 1GB micro SD kartı: .
• Philips Arcsoft Yazılımı: .
• Kablolar: TV AV çıkıșı
• Tașıma çantası: .
• Bilek kayıșı: .
•
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