Φύλλο δεδομένων

HP HD 4310 Webcam

Συνδεθείτε και
επικοινωνήστε στη στιγμή
με την κορυφαίας
τεχνολογίας κάμερα web:
ευρεία οθόνη 1080P HD,
βιντεοκλήσεις 3 ατόμων,
αυτόματη εστίαση και
αυτόματη έκθεση.
(Απαιτείται εγκατάσταση
του παρεχόμενου
λογισμικού.)

●

Άμεση σύνδεση: Βιντεοκλήσεις 3 ατόμων, συγκέντρωση επαφών σε ένα
σημείο, κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και αποστολή στο Facebook με 1
κλικ. (Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Απαιτείται
εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού.)

●

Βελτιωμένη, κορυφαία ποιότητα εικόνας: Η κάμερα web HD HP 4310 διαθέτει
εκπληκτικές δυνατότητες βελτίωσης εικόνας. Η ευρεία οθόνη 1080P
βελτιώνει την ποιότητα εικόνας. Η αυτόματη εστίαση διατηρεί τις εικόνες
εκπληκτικά ευκρινείς. Η αποκλειστική κάμερα HP TrueVision προσαρμόζεται
αυτόματα στις αλλαγές του φωτισμού.

●

Ισχυρά χαρακτηριστικά για απόδοση: Πανίσχυρη κάμερα web HD HP 4310. Το
κλιπ γενικής χρήσης προσαρτάται παντού. Δυνατότητα περιστροφής 360° και
κλίσης 30° για ελεύθερη προσαρμογή. Το κατευθυντικό μικρόφωνο
απομονώνει τους θορύβους του παρασκηνίου. Επιπλέον, μοντέρνα ειδικά εφέ
και απομακρυσμένη παρακολούθηση.

●

Σύγχρονη, κορυφαία σχεδίαση: Καθαρές γραμμές. Κομψό και βελτιωμένο
σχήμα. Εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Εξαιρετικά μικρό μέγεθος και βάρος. Η
κάμερα web HP HD 4310 είναι ένα μικρό έργο τέχνης. Χάρη στο μικρό της
μέγεθος εξοικονομεί χώρο και προσδίδει κομψότητα σε κάθε περιβάλλον.
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HP HD 4310 Webcam

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Συσκευασμένο: 130 x 190 x 62 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,07 kg
Συσκευασμένο: 0,15 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα web HD HP 4310, οδηγός γρήγορης έναρξης, CD λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης,
περιορισμένη εγγύηση 1 έτους

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
10/16

