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SPC502NC
การสนทนาทางวิดีโอที่มีความละเอีย

ดสูงขึ้น
ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดแต่งสีขาว เว็บแคมนี้จึงดูดีสมกับประสิทธิภาพในการถ่ายภาพความละเอียดสูง 
ฐานรองที่มั่นคงจะติดตั้งอยู่บนจอภาพทุกแบบได้อย่างปลอดภัย และคุณสามารถหมุนกล้องได้ 360° 
เพื่อบันทึกภาพวิดีโอได้ทุกส่วนในห้องของคุณ

ใช้งานสะดวกเป็นพิเศษ
• ปุ่มสแนปช็อตให้คุณถ่ายรูปได้อย่างรวดเร็ว
• ถ่าย จัดเก็บ และจัดการภาพและวิดีโอเมล์ด้วย VLounge
• สามารถใช้ได้กับ MSN, Skype และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ
• ติดตั้งง่ายด้วย Installation manager

ภาพเป็นธรรมชาติความละเอียดสูง
• ระบบปรับภาพอัตโนมัติเพื่อคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า
• ภาพลื่นไหลไม่สะดุดด้วยภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที
• ความละเอียด Super VGA เพื่อภาพคุณภาพสูง
• เลนส์ที่ปรับหมุนได้เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์และภาพที่เป็นธรรมชาติ

การออกแบบสวยทันสมัยและใช้งานได้ดี
• ไมโครโฟนภายนอกแบบสแตนด์อโลนให้อิสระในการบันทึก
• หันกล้องได้ถึง 360° ด้วยข้อต่อแบบหมุน
• ติดตั้งบนจอภาพแลปทอปหรือโต๊ะได้อย่างแน่นหนา
• ตัวเครื่องรูปทรงเพรียวบางแต่งด้วยสีขาว



 ปุ่มสแนปช็อต
กดปุ่มนี้เพียงครั้งเดียว 
เว็บแคมของคุณสามารถถ่ายรูปได้อัตโนมัติ 
ความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งในการแบ่งปันภาพของคุณด้
วยการเพิ่มลงในอีเมล์ เว็บเพจ หรือเอกสาร

ระบบปรับภาพอัตโนมัติ
ระบบปรับภาพอัตโนมัติช่วยให้คุณใช้เว็บแคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยการปรับค่าของกล้องและรูปภาพใ
ห้เหมาะกับสภาพแสงโดยอัตโนมัติ

ภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที
เพียงเอนกายลงแล้วปล่อยอารมณ์ไปกับการชมที่เหนื
อกว่าด้วยภาพวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที 
ให้ภาพวิดีโอที่นุ่มนวลขึ้น 
และประสบการณ์การสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ดี
กว่า

ไมโครโฟนภายนอกแบบสแตนด์อโลน
ด้วยไมโครโฟนภายนอกที่แยกต่างหาก 
คุณจึงมีอิสระในการจัดวางไมโครโฟนที่ตำแหน่งที่รับเ
สียงของคุณได้ดีที่สุด 
เพื่อเพิ่มเสียงคุณภาพสูงในการสนทนาทางวิดีโอของคุ
ณ

ความละเอียด Super VGA
เว็บแคมบันทึกภาพสแนปช็อตขนาด 640x480 
ด้วยคุณภาพระดับ VGA (Video Graphics Array) 
และบันทึกคลิปวิดีโอที่ไร้การสั่นไหวเพื่อใช้ส่งเป็นวิดี
โอเมล์ ความละเอียดระดับ VGA 
ทำให้เว็บแคมของคุณเปรียบได้กับกล้องระดับมืออาชี
พ แทรกภาพคุณภาพเยี่ยมในเอกสาร เว็บเพจ 
และอีเมล์ได้ทันที หรือพิมพ์ออกมาได้ตามต้องการ

ข้อต่อแบบหมุน
สนุกไปกับการเล่นเว็บแคมได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยข้
อต่อแบบหมุนที่ออกแบบอย่างถนัดมือนี้ 
เพียงแค่หันกล้องไป 360° ในทิศทางใดๆ 
ก็สามารถถ่ายห้องของคุณได้ทุกมุม 
โดยไม่ต้องย้ายเว็บแคมแต่อย่างใด

ใช้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์ VLounge
ซอฟต์แวร์สำหรับจับภาพ จัดการ 
และจัดเก็บสแนปช็อตและวิดีโอคลิปด้วยวิธีที่แสนสะ
ดวก เพียงคลิกเมาส์สองครั้ง 
คุณก็สามารถสร้างและส่งวิดีโอเมล์ได้ 
แพคเกจซอฟต์แวร์นี้ให้ประโยชน์อย่างครบครันจากเว็
บแคมของ Philips ตามที่คุณต้องการ

ใช้ได้กับ MSN และ Skype
เว็บแคมและซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึ
งโปรแกรมสนทนาทุกโปรแกรม 
คุณสามารถใส่วิดีโอใน Skype, MSN Messenger, 
Yahoo!, AOL Messenger 
และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ และใช้กับ Windows 
Messenger และ NetMeeting 
เพื่อการประชุมผ่านวิดีโอหลายฝ่ายได้อีกด้วย 
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง

Installation manager
ติดตั้งเว็บแคมได้ในไม่กี่วินาทีด้วย Installation 
Manager เพียงทำตามคำแนะนำง่ายๆ ทีละขั้นตอน 
คุณก็สามารถติดตั้งเว็บแคมเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้แล้
ว

ติดตั้งอย่างแน่นหนา
แท่นวางแบบมัลติฟังก์ชันให้ความสะดวกในการติดตั้ง
เว็บแคมที่จอภาพ แลปทอป โน้ตบุ๊ค 
หรือพื้นที่มีผิวเรียบ

เลนส์ที่ปรับหมุนได้
เลนส์ที่ปรับหมุนได้เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์และภา
พที่เป็นธรรมชาติ 
คุณสามารถปรับมุมกล้องได้รวดเร็วและง่ายดาย 
โดยไม่ต้องใส่วัตถุอื่นไว้ข้างใต้เพื่อปรับยกกล้อง

ตัวเครื่องรูปทรงเพรียวบางแต่งด้วยสีขา
ว
เว็บแคมนี้ดูดีเข้ากับบ้านหรือสำนักงานทุกสไตล์ด้วยก
ารออกแบบเพรียวบางแต่งด้วยสีขาวเงาวับ 
เว็บแคมนี้จึงดูดีสมกับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
SPC502NC/97

รายละเอียดเฉพาะ
การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• เซนเซอร์: CMOS
• ความละเอียดเซนเซอร์: VGA
• ความสมดุลแสง: 2600 – 7600 k
• ความละเอียดวิดีโอ: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต Interpolated: SVGA
• อัตราเฟรมสูงสุด: 30 fps
• ความเข้มสี: 24 บิต

กลไก
• ที่ยึดแลปทอป
• ที่ยึด LCD
• ขาตั้ง CRT
• ไมโครโฟนในตัวแบบดิจิตอล: ไม่มี
• ปุ่มสแนปช็อต
• ขาตั้งแบบเดสก์ทอป
• ปุ่ม Quicklaunch

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, ไมโครโฟนภายนอก

ซอฟต์แวร์
• เพิ่มวิดีโอที่: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype
• ซอฟต์แวร์วิดีโอ: 

การสร้างความประทับด้วยภาพวิดีโอ

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• โปรเซสเซอร์: Pentium II 500MHz หรือเร็วกว่า
• หน่วยความจำ RAM: 128 MB RAM
• การ์ดเสียง
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 200 MB
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM

การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.
• PC Link: USB 1.1

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

35 x 125 x 75 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 79

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
• 12NC: 908210008766
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97804 0
• น้ำหนักสุทธิ: 0.32 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.242 กก.
• สูง: 190 มม.
• ยาว: 150 มม.
• กว้าง: 90 มม.
• ปริมาณ: 1

ด้านนอกกล่อง
• 12NC: 908210007071
• EAN/UPC/GTIN: 8710895979269
• น้ำหนักสุทธิ: 2.8 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 2.362 กก.
• ปริมาณ: 6
• ยาว: 325 มม.
• กว้าง: 295 มม.
• สูง: 230 มม.
•

วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.1.3
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