Fişă tehnică

HP HD 4310 Webcam

Conectaţi-vă şi comunicaţi
imediat cu această cameră
Web de nivel profesional:
ecran lat HD de 1080P,
apelare video pe 3 căi,
focalizare automată şi
expunere automată.
(Necesită instalarea
software-ului inclus.)

●

Conexiuni instantanee şi constante: Apelare video pe 3 căi, consolidează
contactele într-un singur loc, vă partajează desktopul şi permite încărcări pe
Facebook cu 1 clic. (Este necesar serviciul de Internet, care se vinde separat.
Necesită instalarea software-ului inclus.)

●

Calitate premium a imaginii, îmbunătăţită: Camera Web HP HD 4310 oferă
caracteristici uimitoare de îmbunătăţire a imaginilor. Ecranul lat de 1080P
îmbunătăţeşte calitatea video. Focalizarea automată menţine imaginile foarte
clare. Tehnologia HP TrueVision se adaptează automat la modificarea
condiţiilor de iluminare.

●

Caracteristici şi performanţe puternice: Camera Web HP HD 4310 are o
mulţime de funcţii. Clema universală se montează oriunde. 360° rotire şi 30°
înclinare înseamnă reglare liberă. Microfonul direcţional reduce zgomotul de
fundal. În plus, beneficiaţi de efecte speciale deosebite şi monitorizare de la
distanţă.

●

Design modern, de primă clasă: Linii clare. Formă subţire, eficientizată. Accente
de nivel profesional. Greutate mică şi dimensiune ultracompactă. Camera Web
HD HP 4310 este o capodoperă în miniatură; este de dimensiuni reduse,
economiseşte spaţiul şi adaugă rafinament oricărui mediu.
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HP HD 4310 Webcam

Dimensiuni

Despachetat: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Împachetat: 130 x 190 x 62 mm

Greutate

Despachetat: 0,07 kg
Împachetat: 0,15 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: Y2T22AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190780337820

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Cameră Web HP HD 4310; ghid de pornire rapidă; CD cu software şi driver; 1 an garanţie limitată
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