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Filme og ta bilder
• Sensor: CMOS
• Sensoroppløsning: VGA
• Videooppløsning: VGA
• Fotooppløsning: VGA
• Interpolert fotooppløsning: SVGA
• Maks. bildehastighet: 30 fps
• Linse: F 2,8, D 50°
• Hvitbalanse: 2600–7600 k
• Min. belysningsstyrke: < 5 lux
• Fargedybde: 24 bit

Programvare
• Legg video til: AOL Messenger, Yahoo! 

Messenger, MSN Messenger
• VLounge: Førsteklasses

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, 

Brukerhåndbok

Systemkrav
• CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

• Harddiskplass: 200 MB
• Internett-tilkobling
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Prosessor: Pentium II 500 MHz eller raskere
• RAM-minne: 128 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port

Mekanikk
• Fotograferingsknapp
• Quicklaunch-knapp
• Innebygd digital mikrofon
• CRT-stativ
• LCD-feste
• Feste for bærbar PC
• Stativ for stasjonær PC

Tilkoblingsmuligheter
• PC-link: USB 1.1
•

PC-kamera
VGA CMOS 

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2007-10-29

Versjon: 3.0

12 NC: 9082 100 04493
EAN: 87 10895 86629 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SPC7

Produkt

30 ramm
Med en op
får du natu
bildene som

SVGA-fo
SVGA-opplø
bilder for b
websider.

Multimed
Det matche
dette web-k
videochatte
Internett. D
lydkvalitete
nivå, uanse

Fungerer
Bruk video 
kameraet f
Messenger 

Automat
Den avanse
automatisk
når du beve
flytter deg u
å utrykke d

Digital zo
Zoom inn o
heldigitalt s
kameraet e

Innebygd
Den inneby
naturlig og 

Kan feste
Det multifu
web-kamer
og flater.

VLounge
Programvar
arkivere fot
museklikk k
Denne prog
å utnytte Ph

VLounge
Hvis du vil 
QuickLaunc

Fotografe
Med et enk
automatisk
postmelding

Dreibar l
Roterende l
Du kan få r
må sette no
00NC/0

høydepu

er per se
pdateringsh
rlig video i b
 noen web

tooppløsn
sningen til 

ruk i dokum

iehodese
nde multim
ameraet, gj
 og delta an
et har en s
n ved at ste
tt hvor du b

 med alle
i Yahoo!, M
ungerer ogs
og NetMee

isk ansikt
rte kamera
 ansiktet dit
ger deg. Du
nder en vid
eg og snakk

oming
g ut for å f
lik at du slip
ller linsen.

 digital m
gde digitale 
uhindret ell

s på alle s
nksjonelle s
aet på alle 

-program
e som gjør 
ografier og 
an du oppr
ramvarepa
ilips PC-ka

 QuickLa
starte VLou
h-knappen

ringskna
elt knappet
, og som er 
er og doku

inse
inse for per
iktig kamer
e under de
kund video
astighet på 30 bilder per sekund 
evegelse uten de hoppende 

-kameraer produserer.

ing
fotografiene dine sikrer skarpe 
enter og e-postmeldinger og på 

tt medfølger
ediehodesettet som leveres med 
ør det enklere og mer behagelig å 
dre interaktive aktiviteter på 

tangmikrofon som gir den beste 
mmen blir tatt opp på samme 
eveger deg.

 DM-tjenester
SN og AOL Messenger. Dette PC-
å sammen med Windows 
ting.

ssporing
programvaren oppdager 
t og flytter linsen for å følge deg 
 blir i midten av bildet selv om du 

eokonferanse. Det gir deg frihet til 
e naturlig.

å det perfekte bildesnittet 
per så mye som å ta borti web-

ikrofon
mikrofonen gjør at du kan snakke 
er legge til lyd på et videoopptak.

kjermer
tativet gjør det enkelt å montere 
skjermer, bærbare datamaskiner 

vare
det enkelt å ta, behandle og 
videoklipp. Med noen få 
ette og sende videomeldinger. 
kken inneholder alt du trenger for 
meraet ditt til fulle.

unch-knapp
nge, trykker du bare på 

pp
rykk tar web-kameraet et bilde 
klart til å legges til i e-
menter og på websider.

fekt fokusering og naturlige bilder. 
avinkel raskt og enkelt uten at du 
n for å endre hellingen.
0

nkter

http://www.philips.com

