גיליון נתונים

HP HD 4310 Webcam

התחבר ונהל תקשורת עם מצלמת
האינטרנט באיכות גבוהה באופן
מיידי :מסך רחב ברזולוציה של
 ,1080p HDשיחות וידאו
תלת-כיווניות ,מיקוד אוטומטי
וחשיפה אוטומטית) .נדרשת
התקנה של התוכנה הכלולה(.

● חיבורים מיידיים לשמירה על קשר :שיחות וידאו תלת-כיווניות ,מיזוג אנשי הקשר במקום אחד ,שיתוף של שולחן
העבודה שלך והעלאה בלחיצה אחת ל) .Facebook-נדרש שירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .נדרשת התקנה של התוכנה
הכלולה(.
● איכות תמונה מעולה ומשופרת :מצלמת האינטרנט  HP Webcam HD 4310מציעה מאפיינים מרהיבים לשיפור תמונות.
מסך רחב של  1,080Pמשפר את איכות הווידאו .המיקוד האוטומטי שומר על התמונות חדות כתער .מאפיין HP
 TrueVisionהייחודי מתאים את עצמו באופן אוטומטי לתנאי תאורה משתנים.
● מאפיינים רבי-עוצמה ,מבוססי ביצועים :מצלמת אינטרנט  HP Webcam HD 4310עמוסה במאפיינים .תפס אוניברסלי
נתלה בכל מקום .תנועה של  360°והטיה של  30°מתכווננות בקלות .מיקרופון מתכוונן מפחית את רעשי הרקע .כמו כן,
נצל את האפקטים המיוחדים המהנים ואת יכולת הניטור מרחוק.
● עיצוב חדיש ,מן המעלה הראשונה :קווים נקיים .עיצוב מלוטש ויעיל .דגשים יוקרתיים .קל משקל וקומפקטי במיוחד.
מצלמת אינטרנט  HP Webcam HD 4310היא יצירת המופת המיניאטורית שלך ,ובנוסף ,היא חסכונית במקום ומוסיפה
תחכום לכל סביבה.

גיליון נתונים

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam

דרישות מערכת מזעריות

מעבד  Dual Core CPUשל  Intelאו  2GHz ,AMDאו מהיר יותר עם זיכרון  RAMשל ) 2GBמומלץ  Quad Coreוזיכרון  RAMשל  32) 4GB); Windows XP/Vista/7/8או 64
סיביות(; שטח כונן קשיח פנוי של  230 MBלתוכנות

משקל

מחוץ לאריזה 0.07 :ק"ג
ארוז 0.15 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 50.29 x 43.06 x 84.76 :מ"מ
ארוז 62 x 190 x 130 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים
P/N: Y2T22AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190780337820
סין

מצלמת אינטרנט  ;HP Webcam HD 4310מדריך להתחלה מהירה; תקליטור תוכנה ומנהל התקן; אחריות מוגבלת למשך שנה אחת

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת
עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית
לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
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