Dataark

HP HD 4310 Webcam

Med dette førsteklasses
webkamera får du
omgående forbindelse og
kommunikationsmulighed:
1080P HD-bredformat,
trevejs-videoopkald,
autofokus og
auto-eksponering. (Kræver
installation af den
medfølgende software.)

●

Lynhurtige forbindelser, så du kan bevare kontakten: Trevejs-videoopkald
samler dine kontakter på ét sted og giver dig mulighed for at dele dit
skrivebord samt overføre filer til Facebook med kun et enkelt klik. (Der kræves
internetservice, der skal anskaffes separat. Kræver installation af den
medfølgende software.)

●

Forbedret billedkvalitet i topklasse: HP Webcam HD 4310 har forbløffende
billedforbedringsfunktioner. 1080p HD-skærm i bredformat forbedrer
billedkvaliteten i videoer. Autofokus holder billederne knivskarpe. Den
eksklusive HP TrueVision justeres automatisk til skiftende lysforhold.

●

Kraftfulde, ydeevnebaserede funktioner: HP Webcam HD 4310 er spækket
med funktioner. Den universelle clip kan monteres hvor som helst. Fri justering
med 360°-panorering og 30°-vipning. Den retningsbestemte mikrofon
reducerer baggrundsstøj. Du kan også drage fordel af flotte specialeffekter og
fjernovervågning.

●

Tidssvarende, førsteklasses design: Rene linjer. Elegant og strømlinet form.
Fremhævningsbelysning i høj kvalitet. Let og ultrakompakt størrelse. HP
Webcam HD 4310 er dit eget miniaturemesterværk – småt og
pladsbesparende og gør ethvert miljø mere sofistikeret.
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HP HD 4310 Webcam

Mål

Udpakket: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Pakket: 130 x 190 x 62 mm

Vægt

Udpakket: 0,07 kg
Pakket: 0,15 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Webcam HD 4310; startvejledning; Software- og driver-cd; 1 års begrænset garanti
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