
 

 

Philips
Webkamera k počítači

SPZ2500
Celý den na chatu

Skvělý obraz a zvuk pro video chatování, kryt objektivu pro ochranu soukromí a sluchátka 
dost komfortní pro dlouhé používání. A navíc webkamera nabízí vylepšené video 
v rozlišení 1,3 megapixelu, čistý přenos obrazu a jednoduchost standardu plug and play!

Zvedáme laťku internetové komunikace
• Vylepšené rozlišení 1,3 megapixelu pro videa a fotografie
• Kryt objektivu webové kamery chrání soukromí
• Sluchátka poskytují dlouhodobé pohodlí
• Velmi citlivý mikrofon na sluchátkách pro jasné snímání hlasu

Skutečně jednoduché
• Prosté „zapojte-a-chatujte“ pro rychlé připojení
• Univerzální svorka webové kamery pro stůl, notebook nebo monitor
• Tlačítko Snímek pro okamžité pořízení fotografie
• Praktický systém pro uspořádání kabeláže webové kamery



 Vylepšené rozlišení 1,3 megapixelu
Webová kamera poskytuje rozlišení 1,3 megapixelu 
(softwarově vylepšeno) jak pro video, tak pro 
fotografie. Je tedy možné použít webovou kameru 
k vytváření vysoce kvalitních fotografií, které po 
vytištění jako velké snímky stále vypadají skvěle.

Kryt objektivu webové kamery

Kryt objektivu webové kamery chrání soukromí

Prostě „zapojte-a-chatujte“
Připojte webovou kameru ke konektoru USB na 
počítači. Počítač ji rozpozná a můžete ji okamžitě 
začít používat. Jak snadné je začít s video chatováním!

Velmi citlivý mikrofon na sluchátkách
Tato sluchátka představují ideální řešení pro zřetelné 
a nepřerušované online rozhovory, protože se 
dodávají s vysoce citlivým mikrofonem, který 
zřetelně zachycuje hlas.

Tlačítko Snímek
Tlačítko Snímek pro okamžité pořízení fotografie

Univerzální svorka webové kamery
Díky univerzální svorce je instalace webové kamery 
na jakýkoli stolní počítač, notebook nebo LCD 
obrazovku snadná. Její design je velice bezpečný a 
webová kamera se uprostřed konverzace nepohne a 
nikdy nespadne.
SPZ2500/00

Přednosti
Datum vydání 2017-07-26

Verze: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60176
EAN: 87 12581 52648 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Mechanismus
• Snímač: Webová kamera
• Maximální clona objektivu: F: 2,4
• Úhel sledování objektivu: 55 stupňů
• Konstrukce objektivu: 2 elementy
• Vyvážení bílé: 2 800 K až 7 600 K
• Minimální osvětlení: < 5 lux
• Datový formát: YUY2, RGB 24, I420

Rozlišení
• Rozlišení videa: VGA
• Rozlišení fotografie: VGA
• Interpolované rozlišení videa: 1,3 MP
• Interpolované rozlišení fotografie: 1,3 MP
• Maximální snímková frekvence: 30 snímků za 

sekundu

Audio
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Přídavné funkce
• Kryt pro ochranu soukromí: Ano
• Tlačítko Snímek: Ano
• Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5 metru
• Rozhraní: USB 2.0
• Třída USB video: UVC
• Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB

Software
• Speciální software: Philips CamSuite
• Přidat video do: Služba Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 
32bitové, Microsoft Windows Vista 64bitové

• Procesor: 1,6 GHz nebo ekvivalentní
• paměť RAM: 512 MB RAM (pro XP)/1 GB RAM 

(pro Vista a Windows 7)
• Místo na pevném disku: 200 MB
• USB: Volný port rozhraní USB

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Multimediální sluchátka 

SHM3100Y

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,063 kg
• Hmotnost: 0,045 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,085 kg
• Hrubá hmotnost: 0,166 kg
• Hmotnost obalu: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Obal s okénkem

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21 x 17,5 x 20 cm
• Čistá hmotnost: 0,51 kg
• Hrubá hmotnost: 1,26 kg
• Hmotnost obalu: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Webkamera k počítači
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