
 

 

Philips
Βιντεοκάμερα HD

CAM300WH
Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές
Έλεγχος μέσω οθόνης αφής
Αποτυπώστε βίντεο και φωτογραφίες Full HD μέσα σε μια στιγμή, με τη βιντεοκάμερα CAM300 

ESee. Η οθόνη αφής 3" σάς προσφέρει διαισθητικό έλεγχο, ενώ οι δυνατότητες άμεσης 

επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, 

τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.

Αποτυπώστε γρήγορα και εύκολα βίντεο σε ποιότητα Full HD
• Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD
• Ανάλυση έως και 12 megapixel, για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες
• Οθόνη αφής 3", για ομαλή και έξυπνη διαχείριση
• Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών
• Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο χωρίς κόπο
• Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac
• Άμεση επεξεργασία βίντεο για απλή επεξεργασία μέσω βιντεοκάμερας
• Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email
• Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση 
στο Facebook/YouTube

• Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Πάρτε την μαζί σας όπου και αν πάτε
• Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας



 Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να 
βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Ενσωματωμένο βύσμα USB

Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση 
χωρίς προβλήματα σε PC/Mac

Εξελιγμένο σύστημα κατά των 
κραδασμών

Το εξελιγμένο σύστημα κατά των 
κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο 
που δεν πρόκειται να σταματήσετε να 

μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με 
εξελιγμένους αλγορίθμους σάς 
εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς 
παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν 
την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους 
φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις 
απαραίτητες διορθώσεις όποτε η 
βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η 
προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε 
φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας 
την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες 
στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

Εγγραφή διπλής μορφής

Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για 
παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να 
στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το 
μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε 
μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί 
και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη 
για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα 
σάς απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία 
προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό 
σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο 
μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) 
για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να 
απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε 
μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα 
μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.

Βίντεο Full HD (1080p)

Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο 
πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). 
Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και 
αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών 
πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική 
σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών 
σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα 
βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά 
τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. 
Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την 
ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές 
αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: 
H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει 
εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, 
δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε 
πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.

Βραβεία σχεδίασης iF 
2012
Το βραβείο σχεδίασης iF 
θεσπίστηκε το 1953 και 
αποτελεί το πιο 
πολυπόθητο βραβείο 

σχεδίασης προϊόντος στις μέρες μας.
Η ομορφιά συναντά την απλότητα και η 
βιντεοκάμερα ESee είναι ιδανική για 
όσους θέλουν όμορφα αποτελέσματα 
χωρίς πολύ κόπο. Η οθόνη αφής 3 
ιντσών προσφέρει έξυπνο έλεγχο, ενώ 
με τη λειτουργία άμεσης επεξεργασίας 
και γρήγορης σύνθεσης μπορείτε να 
μοιράζεστε τις δημιουργίες σας τόσο 
στην οθόνη της τηλεόρασης όσο και 
στο Διαδίκτυο.
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Ποιότητα βίντεο
• Ανάλυση: Full HD(1920x1080p) στα 30 fps, 
Λειτουργία Sport (1280x720p) στα 60fps, SD (640 
x 480) στα 30 fps

• Ανάλυση φωτογραφιών: 12 MP, 8 MP
• Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264, συμπίεση ήχου 

AAC, Μορφή αρχείων MP4
• Λειτουργία σκηνής: Αυτόματο, Χιόνια/Παραλία, 
Νύχτα, Οπίσθιος φωτισμός, Ηλιοβασίλεμα, 
Πολύ κοντινή

• Εφέ: Κανονικό, Σέπια, Άσπρο & Μαύρο, 
Αρνητικό, Δεκαετία '70, Αναλογικό, Φίλτρο 
χρώματος

• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
• Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

Φακός & αισθητήρας
• Φακός: Αυτόματη εστίαση (0,1 μ. έως το άπειρο)
• Διάφραγμα: F2,8
• Ζουμ: Γρήγορο ψηφιακό ζουμ 5 επιπέδων
• Αισθητήρας: 1:3,2 ίντσες, αισθητήρας CMOS 

8MP

Χαρακτηριστικά βιντεοκάμερας
• Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών μέσω 
των γυροσκοπικών αισθητήρων

• Ταχεία αποτύπωση: για τις ξεχωριστές στιγμές 
στα βίντεο

• Απλή επεξεργασία: Από την επεξεργασία 
ταινιών της βιντεοκάμερας

• Διπλή εγγραφή: σε φορμά full HD, σε φορμά 
κατάλληλο για αποστολή μέσω email

• Βελτίωση: Αυτόματη εστίαση, Ανίχνευση 
προσώπου, Ανίχνευση χαμόγελου

• Φλας: Λυχνία LED για σκοτεινό περιβάλλον
• Προεγγραφή 3 δευτερολέπτων
• Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα
• Αυτόματη διακοπή: 3 λεπτά
• Βάση τρίποδο

Οθόνη
• Οθόνη αφής LCD 3 ιντσών (διαγωνίως)
• ανάλυση 960 με 240 pixel

Λογισμικό Philips Arcsoft
• Εύκολος διαμοιρασμός: απευθείας αποστολή 
στο Facebook, απευθείας αποστολή στο 

YouTube, κουμπί αποστολής σε ιστοσελίδες, 
κουμπί αποστολής σε email

• Επεξεργασία Βίντεο: προσθήκη τίτλων, 
μουσικής και παραπομπών, δημιουργία ταινιών, 
περικοπή βίντεο

Μπαταρία
• Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου
• Διάρκεια μπαταρίας: 120 λεπτά
• Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες με προσαρμογέα, 

5,5 με USB από υπολογιστή

Χωρητικότητα
• Εσωτερική μνήμη: 128 MB
• Μέσα εγγραφής: Κάρτα Micro SD (έως 32 GB)
• Χρόνος εγγραφής: 1 ώρα στα 4 GB για Full HD, 

1 ώρα στο 1 GB για SD

Είσοδος και έξοδος
• Έξοδος TV: HDMI
• USB: Ενσωματωμένο ανασυρόμενο USB (USB2.0)
• Έξοδος ήχου: μέσω HDMI
• Ηχείο: Ενσωματωμένο ηχείο
• Μικρόφωνο: Μείωση θορύβου ανέμου, 
Στερεοφωνικό κατευθυντικό μικρόφωνο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

54 x 110 x 21,5 χιλ.

Ελάχιστες απαιτήσεις
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, Επεξεργαστής 
PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM και 64 MB 
Βίντεο RAM

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10,5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core 
Duo, Safari 1.1

• Άλλα: Ανάλυση οθόνης 1024 x 768, 300 MB 
ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου, USB v1.1

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
• Λουράκι καρπού
• Μαλακή προστατευτική θήκη
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Λογισμικό Philips Arcsoft: .
•
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