
 

 

Philips
HD-videokamera

CAM102SL
Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Genoplev minder i HD
ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse 
i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på 
tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet
• Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
• Opløsning på op til 5 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
• Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket
• MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer
• 3 sekunders foroptagelse indfanger øjeblikke, der overrasker dig

Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer
• Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac
• Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
• Filmredigeringssoftware til dine videoer
• Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Tag det med dig overalt
• Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
• Indbygget batteri, der nemt oplades via USB
• Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere



 Betjening med én knap

Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med 
den hurtige opstartstid på videokameraet fra 
Philips kan du gå i gang med at optage med det 
samme. Takket være adskillige avancerede 
funktioner, som hurtig processor og dedikeret 
signalbehandling, tager det kun to sekunder at 
starte videokameraet fra Philips. Knapperne er 
designet med tanke på enkelthed, så du bare 
skal trykke på én knap for at starte med at filme 
i high definition. Med videokameraet fra Philips 
er du altid klar til at indfange overraskende 
begivenheder uden at gå glip af noget.

Hurtig deling

Med den indbyggede Windows-software kan 
du offentliggøre dine film på websteder som 
YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden 
problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, 
redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en 
avanceret komprimeringsteknik, HD-
videoformatet (H.264), der anvendes af 
videokameraet fra Philips, genereres mindre 
filer end dem på almindelige videokameraer, 

digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at 
videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem 
hurtigere! Disse filer kan også anvendes af 
andre programmer som iPhoto og Windows 
Movie Maker.

Integreret USB-stik

Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning 
til din PC/Mac

Full HD-videoer (1080p)

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-
kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til 
skærmopløsningen som antallet af vandrette 
linjer på skærmen. "p" står for progressive scan 
eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert 
billede. 1080p leverer videokvalitet, der er 
overlegen i forhold til den, der kendetegner 
mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden 
anvender videokameraet det samme 
videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – 
H.264. Dette yderst sofistikerede format giver 
enestående HD-billedkvalitet, så du kan 
gemme dine krystalklare minder på video.

3 sekunders foroptagelse

Livets bedste øjeblikke kan komme på 
overraskende tidspunkter. Men med 3 
sekunders foroptagelse kan du optage mere på 
video, selv hvis du trykker på knappen nogle 
sekunder for sent. Med 3 sekunders 
foroptagelse begynder dit -
videokamera automatisk optagelsen tre 
sekunder før, du trykker på optageknappen. 
Med denne konstante buffer går du aldrig glip 
af noget på video igen.

MicroSD-kortstik

Nu kan du optage så meget, du ønsker, med 
microSD-kortstikket på videokameraet fra 
Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - 
microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer 
og billeder. Den lille størrelse betyder også, at 
det ikke er noget problem at tage et par ekstra 
kort med. Det praktiske kortstik på 
videokameraet tager alle universelle microSD-
kort, så du kan udvide din hukommelse til op 
til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. 
Gå bare i gang med at skyde løs.
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Videokvalitet
• Opløsning: Full HD (1440x1080p) ved 30 fps, HD 

(1280 x 720p) ved 30 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
• Fotoopløsning: 5 MP, 2 MP
• Formater: H.264-videokomprimering, AAC-

lydkomprimering, MP4-filformat
• Scenetilstand: Automatisk, Sne/strand, Nat, 

Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
• Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ
• Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
• Eksponering: Automatisk eksponering

Objektiv og sensor
• Objektiv: Fast brændvidde (0,7 m til uendeligt)
• Blænde: F2.8
• Zoom: Hurtig multi-trin 2x digital
• Sensor: 1/3.2" CMOS-sensor med 5 MP
• Følsomhed i svag belysning: Følsom 1.300mV/lux-

sek.

Funktioner på videokamera
• Opstartstid: 2 sekunder
• Automatisk nedlukning: 3 minutter
• Montering på stativ

Batteri
• Type: Li-ion-batteri
• Holdbarhed: 2 timer
• Opladningstid: 2 timer via adapter, 3 timer via USB 

på computer

Display
• 2" LCD (diagonal)
• Pixelopløsning på 640 x 240

Philips Arcsoft-software
• Nem deling: direkte overførsel til Facebook, 

direkte upload til YouTube, upload-knap til e-mail, 

overførselsknap til websteder
• Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, 

lav film, rediger video

Kapacitet
• Intern hukommelse: 128 MB
• Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
• Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 2 

GB HD, 1 time ved 1 GB SD

Indgange og udgange
• TV-udgang: HDMI
• USB: Indbygget USB (USB 2.0) til udfoldning
• Lydindgang: via HDMI
• Højttaler: Indbygget højttaler
• Mikrofon: Integreret i flere retninger, Reduktion af 

vindstøj

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 

55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Minimumskrav
• MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, Safari 1.1

• Andet: 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1, 
Skærmopløsning på 1.024 x 768

• Windows: 1 GB RAM og 64 MB Video RAM, 
PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet 
Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7

Inklusive tilbehør
• 2 GB microSD-kort
• Håndledsrem
• Blødt beskyttelsesetui
• Lynhåndbog
• Philips Arcsoft-software: .
•
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