Folha de Dados

HP HD 4310 Webcam

Ligue-se instantaneamente
e comunique com esta
webcam topo de gama:
imagem em formato
panorâmico de 1080P HD,
chamadas de vídeo de 3
canais, focagem e
exposição automáticas.
(Requer a instalação do
software incluído.)

●

Ligações instantâneas e permanentes: chamadas de vídeo de 3 canais, junta
os contactos num único local, partilha do seu ambiente de trabalho e
carregamento de 1 clique para o Facebook. (Requer serviço de Internet
vendido separadamente. Requer a instalação do software incluído.)

●

Qualidade de imagem avançada e de excelência: A Webcam HP HD 4310
oferece características de melhoramento de imagem surpreendentes. A
imagem em formato panorâmico de 1080P melhora a qualidade de vídeo. A
focagem automática mantém as imagens super nítidas. O HP TrueVision
exclusivo ajusta-se automaticamente a alterações de condições de luz.

●

Funcionalidades mais eficazes, baseadas no desempenho: A Webcam HP HD
4310 está repleta de funcionalidades. O clip universal monta-se em qualquer
local. Rotação de 360º e inclinação de 30° permitem ajuste livre. O microfone
direcional diminui o barulho de fundo. E ainda, tire partido dos fantásticos
efeitos especiais e monitorização remota.

●

Design moderno e de primeira classe: Linhas sóbrias. Formato fino e
simplificado. Pormenores de topo de gama. Leve e de tamanho ultra
compacto. A Webcam HP HD 4310 é como a sua própria miniatura de obra de
arte que é pequena, que poupa espaço e adiciona sofisticação a qualquer
ambiente.
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HP HD 4310 Webcam

Dimensões

Fora da caixa: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Embalado: 130 x 190 x 62 mm

Peso

Fora da caixa: 0,07 kg
Embalado: 0,15 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Webcam HP HD 4310; Guia de Iniciação Rápida; CD com software e controlador; 1 de garantia limitada
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