Specifikace

HP HD 4310 Webcam

Tato špičková webová
kamera umožňuje okamžité
připojení a komunikaci:
širokoúhlé zobrazení 1080P
HD, konferenční
videohovory, funkce
automatického ostření a
expozice. (Je třeba
nainstalovat dodaný
software.)

●

Okamžité spojení s okolním světem: konferenční videohovory, sloučení
kontaktů do jednoho místa, sdílení pracovní plochy a odeslání obsahu na
Facebook jedním kliknutím. (Jsou vyžadovány internetové služby, které je
nutno zakoupit samostatně. Je třeba nainstalovat dodaný software.)

●

Vylepšený obraz špičkové kvality: Webová kamera HP HD 4310 nabízí skvělé
funkce pro zvýšení kvality obrazu. Širokoúhlý obraz 1080P zvyšuje kvalitu
videa. Automatické ostření udržuje obraz vždy ostrý. Exkluzivní technologie HP
TrueVision se automaticky přizpůsobuje měnícím se světelným podmínkám.

●

Výkonné funkce: Webová kamera HP HD 4310 plná funkcí. Univerzální svorka
umožňuje snadné uchycení na libovolném místě. Flexibilní nastavení v podobě
otočení o 360° a naklonění o 30°. Směrový mikrofon potlačuje hluk na pozadí.
Dále můžete využít skvělé speciální efekty a vzdálené monitorování.

●

Moderní, prvotřídní design: Čisté linie. Stylový a jednoduchý tvar. Zdůraznění
špičkové kvality. Lehký a velmi kompaktní. Webová kamera HP HD 4310 je jako
malé mistrovské dílo, které šetří místo a elegantně ozdobí jakékoli prostředí.

Specifikace

HP HD 4310 Webcam

Rozměry

Bez obalu: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Balení: 130 x 190 x 62 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,07 kg
Balení: 0,15 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: Y2T22AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190780337820

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Webová kamera HP HD 4310; příručka Začínáme; Disk CD se softwarem a ovladači; Jednoletá omezená záruka
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