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SPC710NC
เพ่ิมอรรถรสของการสนทนาทางวิดีโอ

พรอมดวยคุณสมบัติติดตามใบหนาและซูมแบบดิจิตอล
เม่ือใดท่ีคุณตองการใกลชิดกับเพ่ือนๆ และครอบครัวท่ีคุณรัก 
ไมมีส่ิงใดจะดีไปกวาเว็บแคมท่ีใหภาพสวยเยี ยมและความละเอียดสูงน้ี 
พิเศษดวยคุณสมบัติติดตามใบหนาและซูมแบบดิจิตอล 5X ท่ีจะทําใหคุณรูสึกเหมือนกําลังออกโทรทัศน

เพิ่มอรรถรสในการสนทนาทางวิดีโอยิ่งขึ้น
• เพิ่มเสียงและวิดีโอคุณภาพระดับสุดยอดใหการสนทนา
• การตรวจจับภาพใบหนาจะจับภาพใบหนาโดยอัตโนมัติ
• เลนสที่ปรับหมุนไดเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณและภาพที่เปนธรรมชาติ
• ไมโครโฟนดิจิตอลในตัวเพื่อเสียงที่มีคุณภาพ
ใหภาพคุณภาพเยี่ยม
• ภาพลื่นไหลไมสะดุดดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
• ความละเอียด Super VGA เพื่อภาพคุณภาพสูง
• เลนสแกวความแมนยําสูงใหคุณภาพของภาพที่คมช ัดขึ้น
ใชงานสะดวกเปนพิเศษ
• ซูมดิจิตอล 5x ใหภาพระยะใกลคุณภาพเยี่ยม
• ติดตั้งบนจอภาพแลปทอปหรือโตะไดอยางแนนหนา
• สราง V-mail และควบคุมเว็บแคมของคุณดวย VLounge Premium
• ปุม VLounge QuickLaunch เพื่อใหเครื่องทํางานทันที
• สามารถใชไดกับ MSN, Skype และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ



 ใสวิดีโอคุณภาพระดับสุดยอด
เว็บแคมไดรับการออกแบบมาเพื่อใสวิดีโอใหการสนท
นาทางอินเตอรเน็ตของคุณ 
คุณจึงมองเห็นและไดยินเสียงเพื่อนๆ 
และคนในครอบครัวที่คุณรักทางออนไลน ใชงานงาย 
รวดเร็ว และออกแบบมาเพื่ออนาคตอยางแทจริง
การตรวจจับภาพใบหนาอัตโนมัติ
ซอฟตแวรกลองถายรูปที่ล้ําสมัยนี้จะตรวจจับใบหนาข
องคุณและยายเลนสไปตามการเคลื่อนไหวของคุณ 
คุณจะอยูในตําแหนงกึ่งกลางภาพ 
แมวาคุณจะเคลื่อนไหวในระหวางการประชุมผานวิดี
โอก็ตาม 
คุณจะมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปนธรรมชาต ิ
เลนสที่ปรับหมุนได
เลนสที่ปรับหมุนไดเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณและภา
พที่เปนธรรมชาติ 
คุณสามารถปรับมุมกลองไดรวดเร็วและงายดาย 
โดยไมตองใสวัตถุอื่นไวขางใตเพื่อปรับยกกลอง
ไมโครโฟนดิจิตอลในตัว
ไมโครโฟนดิจิตอลในตัว 
คุณจึงสนทนาไดอยางอิสระเปนธรรมชาติ 
หรือใชเพิ่มเสียงในการบันทึกวิดีโอคลิปไดตามตองกา
ร
ภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที
เพียงเอนกายลงแลวปลอยอารมณไปกับการชมที่เหนื
อกวาดวยภาพวิดีโอ 30 เฟรมตอวินาที 
ใหภาพวิดีโอที่นุมนวลขึ้น 
และประสบการณการสนทนาทางวิดีโอทุกรูปแบบที่ด ี
กวา
ความละเอียด Super VGA
เว็บแคมบันทึกภาพสแนปช็อตขนาด 640x480 
ดวยคุณภาพระดับ VGA (Video Graphics Array) 
และบันทึกคลิปวิดีโอที่ไรการสั่นไหวเพื่อใชสงเปนวิดี
โอเมล ความละเอียดระดับ VGA 
ทําใหเว็บแคมของคุณเปรียบไดกับกลองระดับมืออาชี
พ แทรกภาพคุณภาพเย่ียมในเอกสาร เว็บเพจ 
และอีเมลไดทันที หรือพิมพออกมาไดตามตองการ

เลนสแกวความแมนยําสูง
ภาพละเอียด คม และชัดเจน 
เลนสแกวความแมนยําสูงใหภาพคุณภาพเย่ียมสําหรับ
ทุกการใชงาน 
ตั้งแตสแนปช็อตจนถึงการรับสงขอความวิดีโอ 
เลนสสําเร็จรูปเคลือบดวยฟลมพิเศษเพื่อเพิ่มอายุใชง
านใหนานย่ิงขึ้น ปกปองจากรอยขีดขวน 
และยังปองกันฝุนและคราบสกปรกสะสม
ซูมดิจิตอล 5x
ซูมภาพเขาหรือออกเพื่อใหไดภาพสวยถูกใจ 
คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดไดจากหนาจอขณะ
ที่มองภาพ จึงปรับภาพไดอยางใจตองการ
ติดตั้งอยางแนนหนา
แทนวางแบบมัลติฟงกชันใหความสะดวกในการติดตั้ง
เว็บแคมที่จอภาพ แลปทอป โนตบุค 
หรือพื้นที่มีผิวเรียบ
VLounge Premium
สรางและสง V-mail ในเวลาไมกี่วินาที VLounge 
เปนซอฟตแวรที่มีความซับซอนที่สามารถบันทึก 
จัดการ 
และจัดเก็บสแนปช็อตและคลิปวิดีโอดวยการคลิกเมา
สเพียงไมกี่ครั้งเทานั้น คุณยังสามารถใช VLounge 
ควบคุมการตรวจสอบใบหนาและซูมแบบดิจิตอลเพื่อ
การควบคุมสูงสุดไดอยางใจตองการ
ปุม VLounge QuickLaunch
เริ่มใชงานแอปพลิเคชัน VLounge เพียงกดปุม 
QuickLaunch
ใชไดกับ MSN และ Skype
เว็บแคมและซอฟตแวรไดรับการออกแบบโดยคํานึงถ ึ
งโปรแกรมสนทนาทุกโปรแกรม 
คุณสามารถใสวิดีโอใน Skype, MSN Messenger, 
Yahoo!, AOL Messenger 
และโปรแกรมสนทนาฟรีอื่นๆ และใชกับ Windows 
Messenger และ NetMeeting 
เพื่อการประชุมผานวิดีโอหลายฝายไดอีกดวย 
ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตอยางแทจริง
SPC710NC/00

รายละเอียดเฉพาะ
การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• เซนเซอร: CMOS
• ความละเอียดเซนเซอร: VGA
• ความละเอียดวิดีโอ: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต: VGA
• ความละเอียดสแนปช็อต Interpolated: SVGA
• อัตราเฟรมสูงสุด: 30 fps
• เลนส: F2.8, D50°
• ความสมดุลแสง: 2600 – 7600 k
• ความสองสวางขั้นต่ํา: < 5 ลักซ
• ความเขมสี: 24 บิต
กลไก
• ที่ยึดแลปทอป: ใช
• ที่ยึด LCD: ใช
• ขาตั้ง CRT: ใช
• ขาตั้งแบบเดสกทอป: ใช
• ไมโครโฟนในตัวแบบดิจิตอล: ใช
• ปุม Quicklaunch: ใช
• ปุมสแนปช็อต: ใช
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว, 

คูมือผูใช
ซอฟตแวร
• VLounge: รุนพรีเมี่ยม
• เพิ่มวิดีโอที่: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• โปรเซสเซอร: Pentium II 500MHz หรือเร็วกวา
• หนวยความจํา RAM: 128 MB RAM
• การดเสียง: ใช
• USB: พอรต USB อิสระ
• การเช่ือมตออินเตอรเน็ต: ใช
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 200 MB
• ไดรฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช
การเชื่อมตอ
• ความยาวสายเคเบิล: 2.1 ม.
• PC Link: USB 1.1
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

74 x 142 x 74 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ก.): 110
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• 12NC: 908210008637
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97714 2
• น้ําหนักสุทธิ: 0.435 กก.
• สูง: 230 มม.
• ยาว: 190 มม.
• กวาง: 90 มม.
• ปริมาณ: 1
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.325 กก.
ดานนอกกลอง
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97986 3
• ปริมาณ: 6
• น้ําหนักสุทธิ: 3.210 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.550 กก.
• ยาว: 387 มม.
• กวาง: 285 มม.
• สูง: 248 มม.
•
วันที่ออก 2019-04-24

เวอรชัน: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08637
EAN: 87 10895 97714 2
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