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fényképeit és videoklipjeit. A videocset még soha nem volt ennyire egyszerű.
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épkocka/másodperces videó, Skype felbontásokkal
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matikus képoptimalizáló a kiváló képminőségért
atható objektív az egyszerű tárgykereséshez és a természethű képekért
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ilan rögzíthető bármilyen laptopon vagy asztali monitoron
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ítsen, archiváljon és kezeljen képeket és V-üzeneteket VLounge szoftverrel

unge QuickLaunch gomb az azonnali működéshez
 

Philips
Webkamera

CIF
CMOS

SPC315NC



 

Videó és fénykép bevitele
• Érzékelő: CMOS
• Érzékelő felbontása: QVGA
• Képfelbontás: QVGA
• Fénykép-felbontás: QVGA
• Interpolált fénykép-felbontás: VGA
• Max. keretsebesség: 30 képkocka/másodperc
• Lencse: f: 6 mm, F2.8, D42°
• Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
• Min. megvilágítás: < 10 lux
• Színmélység: 24 bit

Mechanika
• Laptop csíptető
• LCD csíptető
• CRT állvány
• Asztali állvány
• Digitális beépített mikrofon: Nem
• Gyorsindító gomb
• Fénykép gomb

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, 

Felhasználói kézikönyv, Multimédiás 
fejhallgatókészlet

Szoftver
• Videoó hozzáadása a következőhöz:: MSN 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 
Skype

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processzor: Pentium II 500 MHz vagy gyorsabb
• RAM memória: 128 MB-os RAM
• Hangkártya
• USB: Szabad USB port
• Internet csatlakozás
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• PC csatlakozás: USB 1.1

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

74 x 142 x 74 mm
• Termék tömege (g): 120

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Bruttó tömeg: 0,436 kg
• Magasság: 190 mm
• Hosszúság: 190 mm
• Szélesség: 90 mm
• Mennyiség: 1
• Önsúly: 0,316 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 3,156 kg
• Önsúly: 2,436 kg
• Hosszúság: 387 mm
• Szélesség: 285 mm
• Magasság: 208 mm
•

Webkamera
CIF CMOS 
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