
 

 

Philips
HD-videokamera

CAM102PK
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Återupplev minnen i HD
Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full 
HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. 
Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

Spela in videor snabbt och lätt med full HD-kvalitet
• Återupplev minnen i detaljrik full HD-video
• Upplösning på upp till 5 megapixel för bilder av hög kvalitet
• Enknappshantering för omedelbar inspelning av fantastiska ögonblick
• Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video
• 3 sekunders förinspelning gör att du även kan fånga ögonblick du inte var beredd på

Dela med dig av dina favoritfoton och -videor utan ansträngning
• Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac
• Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube
• Filmredigeringsprogram för egna videor
• Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Ta den med dig överallt
• Liten och smidig design som lätt får plats i fickan
• Det inbyggda batteriet laddas enkelt via USB
• Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer



 Enknappshantering

Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt 
ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba 
starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare 
flera avancerade funktioner, t.ex. hög 
processorhastighet och särskild 
signalbearbetning, tar det bara två sekunder att 
starta Philips-videokameran. Knapparna är 
utformade för att vara enkla. Allt du behöver 
göra är att trycka på en knapp och börja filma i 
HD. Med Philips videokamera är du alltid redo 
att fånga överraskande händelser utan att missa 
något.

Snabb delning

Med den inbyggda Windows-programvaran 
kan du lägga upp dina filmer på webbplatser 
som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo 
utan problem. Mac-användare kan lätt 
organisera, redigera och dela ut med iMovie 
från iLife. Med hjälp av den avancerade 
komprimeringstekniken genererar det HD-
videoformat (H.264) som används i Philips-
videokameran mindre filer än de från vanliga 

videokameror, digitala kameror och 
mobiltelefoner, så att du kan dela dem 
snabbare! Filerna kan också användas av andra 
program, t.ex. iPhoto och Windows Movie 
Maker.

Inbyggd USB-kontakt

Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning 
till din PC/Mac

Videofilmer i Full HD (1080p)

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full 
HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, 
d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" 
står för "progressive scan", eller linjernas 
sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p 
ger bildkvalitet som är överlägsen den som 
finns i vanliga mobiltelefoner och 
digitalkameror. Dessutom använder 
videokameran samma videoformat som Blu-
ray-spelare och -skivor – H.264. Det här 
mycket sofistikerade formatet ger fantastisk 
HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av 
kristallklara minnen på video.

3 sekunders förinspelning

Livets bästa stunder kan ibland överraska dig, 
men med 3 sekunders förinspelning kan du 
fånga fler av dem på video, även om du trycker 
på knappen några sekunder för sent. När 3 
sekunders förinspelning är vald kommer din 
videokamera automatiskt att börja spela in tre 
sekunder innan du trycker på knappen. Tack 
vare den här konstanta bufferten behöver du 
aldrig missa att spela in något igen.

Micro SD-kortplats

Nu när det finns en Micro SD-kortplats i 
Philips videokamera kan du spela in allt du vill. 
Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina 
videor och foton lagras säkert med Micro SD. 
Den lilla storleken innebär också att det är lätt 
att ta med några stycken. Kortplatsen på 
videokameran kan ta alla universella Micro SD-
kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, 
vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du 
bara.
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