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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Lens: f: 6 mm, F 2,8, D 42°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Sensorresolutie: QVGA
• Video resolutie: QVGA
• Fotoresolutie: QVGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: VGA
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Minimale verlichting: < 10 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel: Nee
• LCD-beugel: Nee
• CRT-standaard: Nee
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon: Nee
• Snelstartknop: Nee
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Gebruikershandleiding, 
Externe microfoon

Software
• VLounge: Basis
• Voeg video toe: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

Systeemvereisten
• Processor: Pentium II 500 MHz of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Geluidskaart
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• USB: Vrije USB-poort
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 M
• PC Link: USB 1.1
•

PC-camera
CIF CMOS 

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 4.0

12 NC: 9082 100 03757
EAN: 87 10895 86130 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SPC2

Product

Video van
Met een he
kunt u geni
videogespre
webcams so

VGA-foto
Met de VGA
beelden voo
mails.

Werkt m
Voeg video 
Deze PC-ca
NetMeeting

Inclusief e
De aparte e
stem het be
on line vide

Werkt m
Foto's van V
videoclips v
werkt met 
Arcsoft's Vid
andere...

Fotoknop
Met één dr
automatisch
webpagina'

Roterend
Roterende l
beelden. U 
de camera,
de hoek te 
00NC/0

kenmerk

 30 fram
rhalingsfreq
eten van na
kken zonde
ms maken

resolutie
-resolutie v
r gebruik in

et alle ex
toe aan Ya
mera werkt
.

xterne m
xterne mic
ste wordt o
ogesprek.

et imagin
GA-kwalite

oor videoma
alle verkrijg
eoImpress

uk op deze
 een foto -

s of docume

e lens
ens voor ex
vindt snel e
 zonder dat 
wijzigen.
es per seconde
uentie van 30 frames per seconde 
tuurgetrouwe en full-motion 
r de schokkerige beelden die 
.

an uw foto's hebt u altijd scherpe 
 documenten, webpagina's en e-

presberichtservices
hoo!, MSN en AOL Messenger. 
 ook met Windows Messenger en 

icrofoon
rofoon kunt u plaatsen waar uw 
pgevangen voor een ontspannen 

gsoftware
it (640x480) en flikkervrije 
ils maken. Deze PC-camera 

bare imagingsoftware, zoals 
ion, Adobe Photoshop en vele 

 knop maakt uw webcam 
 klaar voor gebruik in e-mails, 
nten.

tra gebruiksgemak en natuurlijke 
n gemakkelijk de beste hoek voor 
u er wat onder hoeft te zetten om 
0

en

http://www.philips.com

