Datasheet

HP HD 4310 Webcam

Met deze high-end webcam
kunt u direct verbinding
maken en communiceren:
1080P HD
breedbeeldscherm, 3-weg
videogesprekken,
automatische scherpstelling
en belichting. (Installatie
van de bijgeleverde
software is vereist.)

●

Directe verbindingen: 3-weg videogesprekken, consolidatie van contacten op
één plaats, delen van uw bureaublad en met één klik uploaden naar Facebook.
(Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft. Installatie van
de bijgeleverde software is vereist.)

●

Verbeterde eersteklas beeldkwaliteit: HP Webcam HD 4310 biedt uitstekende
beeldverbeteringsfuncties. 1080P breedbeeldscherm met een betere
beeldkwaliteit. Automatische scherpstelling voor een haarscherpe weergave.
Exclusieve HP TrueVision voor automatische aanpassing aan wisselende
lichtcondities.

●

Krachtige prestatiekenmerken: HP webcam HD 4310 boordevol functies. Kan
met de universele clip overal bevestigd worden. Aanpasbaar: 360° draaien, 30°
kantelen. Richtmicrofoon beperkt storend achtergrondgeluid. Profiteer van
coole speciale effecten en remote bewaking.

●

Modern, eersteklas design: Strakke lijnen. Mooie, gestroomlijnde vorm. Luxe
accenten. Licht en ultracompact model. De HP webcam HD 4310 is uw eigen
kleine meesterwerk: compact, ruimtebesparend en een aanwinst in elke
omgeving.

Datasheet

HP HD 4310 Webcam

Afmetingen

Zonder verpakking: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
In verpakking: 130 x 190 x 62 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 70 gr
In verpakking: 150 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP Webcam HD 4310; Quick Start gids; Cd met software en drivers; 1 jaar garantie
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