Karta produktu

HP HD 4310 Webcam

Natychmiastowe
nawiązywanie połączenia i
komunikacja za pomocą tej
kamery internetowej
wysokiej jakości: ekran
panoramiczny 1080p HD,
3-kierunkowe
wideokonferencje,
automatyczna regulacja
ostrości i automatyczna
przesłona. (Wymaga
instalacji dołączonego
oprogramowania.)

●

Natychmiastowa nawiązywanie połączeń: 3-kierunkowe wideokonferencje,
zapis kontaktów w 1 miejscu, udostępnianie pulpitu i przesyłanie danych do
portalu Facebook za pomocą 1 kliknięcia. (Wymaga zawarcia odrębnych umów
o świadczenie usług internetowych. Wymaga instalacji dołączonego
oprogramowania.)

●

Lepsza jakość obrazu: Kamera internetowa HP HD 4310 oferuje wyjątkowe
funkcje ulepszania obrazu. Ekran panoramiczny 1080p zapewnia wyższą
jakość obrazu. Automatyczna regulacja ostrości zapewnia bardzo wyraźny
obraz. Ekskluzywna technologia HP TrueVision automatycznie dostosowuje się
do zmian oświetlenia.

●

Wydajne funkcje: Kompaktowa kamera internetowa HP HD 4310. Uniwersalny
zacisk do montażu w dowolnym miejscu. Możliwość obracania o 360° i
pochylania o 30° zapewnia wygodne ustawienie. Mikrofon kierunkowy
eliminuje hałas otoczenia. Dodatkowo niesamowite efekty specjalne i funkcja
zdalnego monitorowania.

●

Nowoczesne wzornictwo najwyższej klasy: Czyste linie. Elegancki, smukły
kształt. Akcenty o najwyższej jakości. Lekka i bardzo kompaktowa konstrukcja.
Kamera internetowa HP HD 4310 to istne miniaturowe arcydzieło o niewielkich
rozmiarach, które zapewnia oszczędność przestrzeni oraz dodaje klasy w
każdych warunkach.

Karta produktu

HP HD 4310 Webcam

Wymiary

Z opakowania: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Zapakowane: 130 mm x 190 mm x 62 mm

Waga

Z opakowania: 0,07 kg
Zapakowane: 0,15 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Kamera internetowa HP HD 4310; Podręcznik Szybki start; Płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami; Roczna,
ograniczona gwarancja

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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