Спецификация

HP HD 4310 Webcam

Свързвайте се мигновено и
общувайте с тази
висококачествена уеб
камера: широкоекранна
разделителна способност
1080P HD, 3-посочни
видео разговори,
автоматичен фокус и
автоматична експонация.
(Необходимо е
инсталиране на
включения софтуер.)

●

Незабавни и постоянни връзки: 3-посочни видео разговори, всички
контакти на едно място, споделяне на работния ви плот и качване във
Facebook с едно кликване. (Трябва да разполагате с връзка към интернет,
закупува се отделно. Необходимо е инсталиране на включения софтуер).

●

Подобрено първокласно качество на картината: Уеб камерата HP HD 4310
има функции за подобряване на изображението. Широкоекранният
дисплей 1080P подобрява качеството на видео изображението.
Автоматичният фокус гарантира изключителна острота на изображенията.
Изключителната HP TrueVision се регулира автоматично в зависимост от
условията на осветеност.

●

Мощни характеристики, базирани на ефективност: Уеб камера HD 4310 на
HP с пълен капацитет. Универсален клипс за монтиране навсякъде. 360°
панорама и 30° наклон за лесно приспособяване. Насоченият микрофон
намалява значително фоновия шум. Освен това има предимствата на
страхотни специални ефекти и отдалечено наблюдение.

●

Модерен първокласен дизайн: Изчистени форми. Гладък и опростен
дизайн. Забележителни акценти. Лека и изключително компактна. Уеб
камерата HP HD 4310 е собственият ви миниатюрен шедьовър, който е
малък, пести пространство и придава изисканост на всяка една
обстановка.

Спецификация

HP HD 4310 Webcam

Размери

без опаковка: 84,76 x 43,06 x 50,29 мм
Опакован: 130 x 190 x 62 мм

Тегло

без опаковка: 0,07 кг
Опакован: 0,15 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: Y2T22AA #ABB
UPC/EAN код: 190780337820

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

HP уеб камера HD 4310; Ръководство за бърз старт; Компактдиск със софтуер и драйвери 1 година
ограничена гаранция
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