
 

 

Philips
Cameră video HD

CAM200WH
Pur şi simplu parcurgeţi momentele minunate pe televizor sau Web
prin WiFi încorporat
Philips ESee CAM200 vă permite să efectuaţi clipuri video şi fotografii cu uşurinţă şi oferă 
un nou nivel de simplitate pentru partajare. Glisaţi pe ecranul tactil de 3" pentru a vă 
partaja fotografiile pe televizor sau Internet - instantaneu, wireless.

Realizaţi rapid și ușor clipuri video la calitate full HD
• Retrăiţi amintirile în detalii excelente cu clipuri video full HD
• Rezoluţie de până la 10 megapixeli pentru fotografii de înaltă calitate
• Ecran tactil de 3" pentru control delicat și intuitiv
• Realizaţi clipuri video mai precise și mai stabile cu sistemul antivibraţii avansat
• Bliţ, focalizare automată, detectarea feţei și a zâmbetului

Glisaţi pentru a partaja momentele preferate wireless
• Wi-Fi încorporat pentru partajare fără fire sau PC
• Glisaţi pentru a partaja clipuri video sau fotografii pe televizor
• Încărcare Direct Wi-Fi pe Facebook, YouTube, Twitter fără PC
• Salvaţi wireless clipurile video și fotografiile pe calculator
• Go Live pentru transmisii video wireless pe site Web prin UStream

Luaţi-o cu dvs. oriunde
• Design redus și subţire pentru a încăpea cu ușurinţă în buzunar
• Durata de viaţă foarte mare a bateriei vă permite să capturaţi mai mult



 Clipuri video Full HD (1080p)

Capturaţi și bucuraţi-vă de clipuri video de 
înaltă definiţie completă (full HD 1080p). 
„1080” se referă la rezoluţia de afișare, din 
punctul de vedere al numărului de linii 
orizontale pe ecran. „p” înseamnă scanare 
progresivă sau apariţia secvenţială a liniilor în 
fiecare cadru. 1080p oferă calitate video 
superioară faţă de telefoanele mobile și 
camerele foto digitale tipice. În plus, camera 
video utilizează același format video ca și 
playerele și discurile Blu-ray – H.264. Acest 
format foarte sofisticat asigură calitate HD 
superbă a imaginilor, permiţându-vă să savuraţi 
amintiri de o claritate excepţională în format 
video.

Sistem antivibraţii avansat

Sistemul antivibraţii avansat vă permite să 
realizaţi clipuri video extraordinare pe care 
veţi fi întotdeauna mândru să le partajaţi. 
Clipurile video stabile și nedistorsionate sunt 
asigurate prin senzori giroscopici prevăzuţi cu 
algoritmi avansaţi. Senzorii măsoară distanţa 
dintre sol și obiectivul camerei și face corecţiile 
necesare ori de câte ori camera video se mișcă. 
Această tehnologie avansată asigură imagini 
fără neclarităţi de fiecare dată, permiţându-vă 
să capturaţi cele mai bune momente din viaţă în 
clipuri video uimitoare.

Wi-Fi încorporat
Camera video are Wi-Fi încorporat, 
permiţându-vă să partajaţi fotografii și clipuri 

video instantaneu – fără calculator și fără fire. 
Camera video se conectează wireless la 
dispozitive Philips SimplyShare și televizoare, 
playere Blu-ray, playere media în reţea, sisteme 
home cinema și rame foto compatibile DLNA, 
permiţându-vă să vă bucuraţi de momentele 
preferate pe un ecran mai mare. De asemenea, 
puteţi încărca fotografiile și filmele pe site-uri 
de Internet, cu aplicaţii încorporate, ușor de 
utilizat pentru Facebook, Twitter, YouTube și 
Picassa. Philips ESee face partajarea cu adevărat 
simplă.

SimplySwipe

Pur și simplu glisaţi pe ecranul tactil al camerei 
video ESee pentru a partaja fotografii și clipuri 
video. Pe măsură ce parcurgeţi imaginile și 
filmele de pe camera video, puteţi decide ce 
partajaţi glisând pur și simplu de-a lungul 
capturii. Vizionaţi materialele preferate pe 
dispozitivele Philips SimplyShare sau 
televizoare, playere Blu-ray, playere media în 
reţea, sisteme home cinema compatibile 
DLNA. Puteţi glisa și partaja capturile pe 
ramele foto și tabletele Philips.

Încărcare instantanee pe Facebook

Încărcarea direct de pe camera video pe site-
uri de Internet precum YouTube, Facebook, 
Tweeter și Picassa este extrem de simplă – tot 
ce trebuie să faceţi este să glisaţi pe ecranul 
tactil al camerei foto pentru a partaja fotografii 
și clipuri video pe reţeaua socială selectată și 
vor fi încărcate wireless.

Go Live

Transmiteţi evenimente live cu camera video 
Esee și împărtășiţi tot ceea ce se întâmplă, pe 
măsură ce se întâmplă. Tot ce trebuie să faceţi 
este să realizaţi o conexiune Wi-Fi și să 
selectaţi 'Go Live'. Ceea ce înregistraţi va 
începe să fie transmis pe site-ul Web UStream 
unde poate fi vizualizat de familie și prieteni 
oriunde ar fi aceștia. Permiteţi-le celor dragi să 
participe la experienţele dvs. și împărtășiţi 
toate momentele minunate ale vieţii pe măsură 
ce au loc.

Fotografii de până la 10 megapixeli

Rezoluţie de până la 10 megapixeli pentru 
fotografii de înaltă calitate

Ecran tactil de 3"

Ecran tactil de 3" pentru control delicat și 
intuitiv
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Calitate video
• Rezoluţie: Full HD (1920x1080p) la 30 de cadre/s, 

HD (1280 x 720) la 30 cadre/s, Modul Sport 
(1280x720p) la 60 de cadre/s

• Rezoluţie foto: 10 MP, 8 MP
• Formate: Compresie video H.264, Format de 

fișiere MP4, Compresie audio AAC, Static: JPEG
• Mod scenă: Fine-Skin, Iluminare de fundal, Noapte, 

Zăpadă/Plajă, Asfinţit, Automat
• Efecte: Alb și negru, Negativ, Normal, Sepia, 

Analogic, Filtru color, Anii șaptezeci
• Balans de alb: Balans automat de alb
• Expunere: Control automat al expunerii

Obiectiv și senzor
• Obiectiv: Focalizare automată (0,1 m la infinit)
• Diafragmă: F2,8
• Zoom: 5 x digital, multifazic rapid
• Senzor: Senzor CMOS 1:3,2 inchi, de 8 MP

Caracteristici cameră video
• SimplySwipe: pentru a partaja clipuri video sau 

fotografii pe televizor, ramă foto digitală sau 
Internet

• Îmbunătăţiri: Focalizare automată, Urmărirea feţei, 
Detectarea zâmbetului

• Lumină bliţ: Bliţ cu LED-uri pentru medii întunecate
• Preînregistrare de 3 secunde
• Timp de pornire: 2 secunde
• Oprire automată: 3 minute
• Montare pe trepied

Partajare wireless
• WiFi: 802,11b/g/n WiFi
• SimplyShare: compatibil cu dispozitive DLNA
• Go Live: transmisie live pe site online UStream
• Partajare în medii sociale: Facebook, Picasa, 

Twitter, YouTube

Baterie
• Tip: Baterie Li-Ion
• Durată de viaţă: 120 de minute
• Timp de încărcare: 3 ore prin adaptor, 4 ore prin 

portul USB al calculatorului

Software Philips Arcsoft
• Partajare ușoară: încărcare directă pe Facebook, 

încărcare directă pe YouTube, buton de încărcare 
pentru e-mail, buton de încărcare pentru site-uri 
Web

• Editare video: adăugare titluri, muzică și acreditive, 
creare filme, decupare clipuri video

Afișaj
• LCD (diagonal) de 3 inchi
• Rezoluţie 960 x 240 pixeli

Capacitate
• Înregistrare media: Card micro SD (până la 32 GB)
• Durată de înregistrare: 1 oră la 4 GB pentru Full 

HD, 1 oră la 2 GB pentru HD, 2 ore la 1 GB pentru 
SD

Intrare și ieșire
• Ieșire TV: HDMI
• USB: Port mini-USB
• Ieșire audio: prin HDMI
• Difuzor: Difuzor integrat
• Microfon: Microfon direcţional stereo

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

107 x 54 x 19,5 mm

Specificaţii minime
• Windows: 1 GB RAM și 64 MB Video RAM, 

PENTIUM 4 - procesor de 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

• Altul: Spaţiu liber pe hard disc de 300 MB, USB 
v1.1, Rezoluţie de afișare 1024 x 768

Accesorii incluse
• Cablu USB
• Curea pentru încheietură
• Husă moale de protecţie
• Ghid de utilizare rapidă
• Software Philips Arcsoft: .
•
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