
 

 

Philips
HD-videokamera

CAM200BL
Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet
med indbygget Wi-Fi
Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end 
nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine 
optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.

Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet
• Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
• Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
• 3" touchscreen til nem og intuitiv betjening
• Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi
• Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Swipe for at dele dine yndlingsøjeblikke trådløst
• Indbygget Wi-Fi, så du kan dele uden ledninger eller PC
• Swipe for at dele videoer eller fotos på TV
• Direkte Wi-Fi-upload til Facebook, YouTube, Twitter uden PC
• Gem trådløst dine videoer og fotos på din computer
• Go Live for trådløs videosending til websteder via UStream

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



 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.

Avanceret anti-rystelsesteknologi

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du 
optage flotte videoer, som du altid vil være 
stolt over at dele. Rolige, uforvrængede 
videoer sikres med gyrosensorer forsynet med 
avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler 
afstandene mellem jorden og kameraets 
objektiv og foretager nødvendige 
korrektioner, når kameraet rystes. Denne 
avancerede teknologi giver dig sløringsfri 
billeder hver gang, så du kan optage livets 
bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

Indbygget Wi-Fi
Videokameraet har indbygget Wi-Fi, så du kan 
dele dine fotos og videoer med det samme – 
uden en computer og uden ledninger. 

Videokameraet opretter trådløs forbindelse til 
Philips SimplyShare-enheder og DLNA-
kompatible TV, Blu-ray-afspillere, 
netværksmedieafspillere, 
hjemmebiografsystemer og fotorammer, så du 
kan nyde dine yndlingsøjeblikke på en større 
skærm. Du kan også uploade dine billeder og 
optagelser til internettet med brugervenlige, 
indbyggede programmer til Facebook, Twitter, 
YouTube og Picasa. Philips ESee gør det 
virkelig enkelt at dele.

SimplySwipe

Swipe ganske enkelt på eSee-videokameraets 
berøringsskærm for at dele fotos og videoer. 
Når du gennemser billeder og optagelser på dit 
videokamera, kan du beslutte, hvad du vil dele, 
ved ganske enkelt at swipe hen over billedet. 
Se dine favoritter direkte på dine Philips 
SimplyShare-enheder eller DLNA-kompatible 
TV, Blu-ray-afspillere, netværksmedieafspillere 
og hjemmebiografsystemer. Du kan også swipe 
og dele dine billeder på Philips-fotorammer og 
tablets.

Hurtig upload til Facebook

Direkte upload fra videokameraet til 
websteder som f.eks. YouTube, Facebook, 
Twitter og Picasa er virkelig nemt – alt, hvad du 
skal gøre, er at swipe på videokameraets 
berøringsskærm for at dele fotos og videoer på 

det valgte sociale netværk, så uploades de 
trådløst.

Go Live

Send begivenhederne direkte med eSee-
videokameraet, og del alt, hvad der sker, mens 
det sker. Du skal bare oprette en Wi-Fi-
forbindelse og vælge "Go Live". Det, du 
optager, streames derefter til webstedet 
UStream, hvor familie og venner kan se det, 
uanset hvor de er. Lad dine kære tage del i dine 
oplevelser, og del alle livets største øjeblikke, 
mens de foregår.

Fotos i op til 10 megapixel

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i 
høj kvalitet

3" touchscreen

3" touchscreen til nem og intuitiv betjening
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Videokvalitet
• Opløsning: Full HD (1920x1080p) ved 30 fps, Sport 

indstilling (1280 x 720p) ved 60 fps, HD (1280 x 
720) ved 30 fps

• Fotoopløsning: 10 MP, 8 MP
• Formater: H.264-videokomprimering, AAC-

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

Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
• Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ, 

70'er, Analog, Farvefilter
• Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
• Eksponering: Automatisk eksponering

Objektiv og sensor
• Objektiv: Autofokus (0.1 m til uendelig)
• Blænde: F2.8
• Zoom: Hurtig multi-trin 5x digital
• Sensor: 1:3.2" CMOS-sensor med 8 MP

Funktioner på videokamera
• SimplySwipe: for at dele videoer eller fotos til TV, 

digital fotoramme eller internet
• Forbedring: Autofokus, Ansigtssporing, 

Smilregistrering
• Lys: LED-blitz til mørke miljøer
• 3 sekunders foroptagelse
• Opstartstid: 2 sekunder
• Automatisk nedlukning: 3 minutter
• Montering på stativ

Trådløs deling
• Wi-fi: 802.11b/g/n Wi-Fi
• SimplyShare: kompatibel med DLNA-enheder
• Go Live: live-sending til websted med UStream
• Deling på sociale medier: YouTube, Facebook, 

Twitter, Picasa

Batteri
• Type: Li-ion-batteri
• Holdbarhed: 120 minutter
• Opladningstid: 3 timer via adapter, 4 timer via USB 

på computer

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

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

• Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, 
lav film, rediger video

Display
• 3" LCD (diagonal)
• Pixelopløsning på 960 x 240

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

GB HD, 2 timer ved 1 GB til SD

Indgange og udgange
• TV-udgang: HDMI
• USB: Mini-USB-port
• Lydindgang: via HDMI
• Højttaler: Indbygget højttaler
• Mikrofon: Stereomikrofon med 

retningsbestemmelse

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 107 x 54 x 19,5 mm

Minimumskrav
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

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

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core 
Duo, Safari 1.1

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

Inklusive tilbehør
• USB-kabel
• Håndledsrem
• Blødt beskyttelsesetui
• Quick Start Guide
• Philips Arcsoft-software: .
•
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