
 

 

Philips
HD videokamera

CAM200WH
Jednoduše nahrávejte domácí videa do televizoru nebo na web
prostřednictvím vestavěného rozhraní Wi-Fi
S videokamerou Philips ESee CAM200 je pořizování fotografií a videí až neuvěřitelně 
snadné, stejně tak jejich následné sdílení. Tažením na 3palcové dotykové obrazovce 
můžete nasdílet snímky do televizoru nebo na internet – okamžitě a bezdrátově.

Pořizujte videa rychle a snadno v kvalitě Full HD
• Oživte detaily vzpomínek na videu s rozlišením full HD
• Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 10 megapixelů
• 3" dotyková obrazovka pro jednodušší intuitivní ovládání
• Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake
• Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Jednoduchým tažením můžete sdílet své oblíbené zážitky
• Vestavěná podpora Wi-Fi pro sdílení bez kabelů nebo počítače
• Tažením sdílejte svá videa a fotografie do televizoru
• Přímé nahrávání na Facebook, YouTube, Twitter prostřednictvím rozhraní Wi-Fi bez použití 

počítače
• Můžete bezdrátově ukládat svá videa a fotografie do počítače
• Go Live pro bezdrátový přenos videa na webové stránky prostřednictvím služby UStream

Vezměte si videokameru kamkoliv s sebou
• Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy
• Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání



 Videa ve full HD (1080p) rozlišení

Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním 
rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená 
rozlišení displeje, číslo uvádí počet 
vodorovných řádků na obrazovce. „p“ 
znamená postupné řádkování, neboli postupné 
zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 
1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je 
lepší než v typických mobilních telefonech 
nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho 
využívá videokamera ESee stejný formát videa 
jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce 
komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu 
obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky 
v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Pokročilá funkce anti-shake

Pokročilá technologie anti-shake umožňuje 
snímání fantastických záběrů, na které bude 
stále pyšní. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn 
sadou gyroskopických senzorů s pokročilými 
algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi 
zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera 
zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky 
této pokročilé technologii získáte trvale 
stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života 
tak můžete pořídit skvělé video.

Vestavěná podpora Wi-Fi
Videokamera má vestavěnou podporu Wi-Fi, 
abyste mohli okamžitě sdílet své fotografie 
a videa – není třeba počítač ani žádné kabely. 

Videokamera se dokáže bezdrátově připojit 
k zařízením Philips SimplyShare a televizorům 
kompatibilním s technologií DLNA, Blu-ray 
přehrávačům, síťovým přehrávačům médií, 
systémům domácího kina a fotorámečkům, 
abyste si mohli užít svá oblíbená videa 
a fotografie na velké obrazovce. Díky 
vestavěným aplikacím Facebook, Twitter, 
YouTube a Picasa můžete také snadno 
nahrávat své snímky a videozáznamy na 
internetové stránky. S videokamerou Philips 
ESee je sdílení hračka.

SimplySwipe

Fotografie a videa můžete sdílet pouhým 
tažením prstu po dotykové obrazovce kamery 
ESee. Při procházení obrázků a videí v kameře 
se můžete rozhodnout, co chcete sdílet a 
prostě přes snímek přejet prstem. Oblíbený 
obsah si můžete prohlížet přímo na zařízeních 
Philips SimplyShare nebo televizorech, 
přehrávačích Bluray, přehrávačích síťových 
médií a systémech domácího kina 
kompatibilních s technologií DLNA. Snímky 
můžete tažením prstu sdílet i do fotorámečků 
a tabletů Philips.

Okamžité nahrávání na Facebook

Odesílání obsahu přímo z kamery na 
internetové stránky jako YouTube, Facebook, 
Tweeter a Picassa je snadné – stačí po 
dotykové obrazovce kamery přejet prstem a 

můžete fotografie a videa sdílet na zvolené 
sociální síti, kam se bezdrátově odešlou.

Go Live

Vysílejte události živě pomocí kamery Esee a 
sdílejte vše, co se děje, právě když se to děje. 
Stačí se připojit přes Wi-Fi a zvolit možnost 
„Go Live“. Natáčený obsah se pak začne 
přenášet na webovou stránku UStream, kde ho 
mohou sledovat vaše rodina a přátelé, ať jsou 
kdekoli. Dovolte svým milovaným, aby s vámi 
sdíleli vaše zážitky, a podělte se o skvělé 
okamžiky svého života v přímém přenosu.

Fotografie v rozlišení až 10 megapixelů

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 
10 megapixelů

3" dotyková obrazovka

3" dotyková obrazovka pro jednodušší 
intuitivní ovládání
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Kvalita videa
• Rozlišení: Full HD (1920 x 1080p) při 30 snímcích 

za sekundu, HD (1280 x 720) při 30 snímcích za 
sekundu, Režim sport (1 280 x 720p) při 
60 snímcích za sekundu

• Rozlišení fotografie: 10 MP, 8 MP
• Formáty: Video komprese H.264, Formáty 

souborů MP4, Audio komprese AAC, Fotografie: 
JPEG

• Režim scén: Jemná pleť, Protisvětlo, Noc, Sníh/Pláž, 
Západ slunce, Auto

• Efekty: Černá a bílá, Negativ, Normální, Sépie, 
Analogový, Barevný filtr, Sedmdesátá léta

• Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé
• Expozice: Automatické řízení expozice

Objektiv a snímač
• Objektiv: Automatické zaostření (0,1 m až 

nekonečno)
• Clona: F2,8
• Zvětšení: Rychlé digitální, vícekrokové 5x
• Snímač: Senzor 1:3,2", 8MP CMOS

Funkce videokamery
• SimplySwipe: vám umožňuje sdílet videa či 

fotografie do televizoru, na digitální fotorámeček 
nebo přes internet

• Vylepšení: Automatické zaostření, Sledování 
obličeje, Detekce úsměvu

• Blesk: LED blesk pro tmavé prostředí
• 3vteřinové přednahrávání: Ano
• Doba potřebná pro zapnutí: 2 vteřiny
• Automatické vypnutí: 3 minuty
• Držák pro stativ: Ano

Bezdrátové sdílení
• Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n
• SimplyShare: kompatibilní se zařízeními 

podporujícími technologii DLNA
• Go Live: živé vysílání na online stránky služby 

UStream
• Sdílení se sociálními sítěmi: Facebook, Picasa, 

Twitter, YouTube

Baterie
• Typ: Li-Ion baterie
• Výdrž: 120 minut
• Čas nabíjení: 3 hodiny přes adaptér, 4 hodiny 

prostřednictvím USB počítače

Software Philips Arcsoft
• Snadné sdílení: přímé nahrávání na Facebook, 

přímé nahrávání na YouTube, tlačítko nahrávání 
pro e-mail, tlačítko nahrávání pro webové stránky

• Upravování videa: přidávání názvů, hudby a 
informací o tvůrcích, vytváření filmů, střih videa

Displej
• 3" dotyková obrazovka (úhlopříčka): Ano
• Rozlišení 960 x 240 pixelů: Ano

Kapacita
• Média pro nahrávání: Karta Micro SD (až 32 GB)
• Doba nahrávání: 1 hodina při 4 GB pro Full HD, 

1 hodina při 2 GB pro HD, 2 hodiny při 1 GB pro 
SD

Vstup a výstup
• TV výstup: Rozhraní HDMI
• USB: Port mini USB
• Audio výstup: přes HDMI
• Reproduktor: Vestavěný reproduktor
• Mikrofon: Směrový stereofonní mikrofon

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

107 x 54 x 19,5 mm

Minimální požadavky
• Windows: 1 GB RAM a 64 MB Video RAM, 

Procesor PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 
6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

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

• Další: 300 MB volného místa na pevném disku, USB 
v1.1, Rozlišení displeje 1024 x 768

Včetně příslušenství
• Kabel USB: Ano
• Popruh na zápěstí: Ano
• Měkké ochranné pouzdro: Ano
• Stručný návod: Ano
• Software Philips Arcsoft: .
•
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