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HP HD 4310 Webcam

Bu son teknoloji web
kamerasıyla anında
bağlanın ve iletişim kurun:
1080P HD geniş ekran, 3
yönlü görüntülü arama,
otomatik odaklama ve
otomatik pozlama
özellikleri. (Ürünle birlikte
verilen yazılımın yüklenmesi
gerekir.)

●

Arkadaşlarınızla anında kesintisiz bağlantı: 3 yönlü görüntülü arama, kişileri tek
bir yerde toplama, masasüstünüzü paylaşma ve tek tıklamayla Facebook'a
yükleme özelliği. (İnternet hizmeti gerekir ve ayrıca satılır. Ürünle birlikte
verilen yazılımın yüklenmesi gerekir.)

●

Geliştirilmiş, birinci sınıf resim kalitesi: HP Webcam HD 4310, mükemmel
görüntü geliştirme özellikleri sunar. 1080P geniş ekran video kalitesini artırır.
Otomatik odaklama özelliği görüntülerin çok net olmasını sağlar. Özel HP
TrueVision değişen ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

●

Güçlü ve performans odaklı özellikler: Tam özellikli HP Webcam HD 4310. Çok
amaçlı klips istediğiniz yere monte edilebilir. 360° döndürme ve 30° eğme
özellikleriyle rahatça ayarlanır. Yönlendirmeli mikrofon arka plan gürültüsünü
azaltır. Harika özel efektler ve uzaktan kumanda izleme özelliğinden de
yararlanabilirsiniz.

●

Modern, birinci sınıf tasarım: Pürüzsüz hatlar. Zarif ve modern şekil. Üst düzey
vurgular. Hafif ve ultra küçük boyut. HP Webcam HD 4310 küçük, alan
tasarrufu sağlayan ve her ortama incelik katan kendi minyatür şaheseriniz
gibidir.
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HP HD 4310 Webcam

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 84,76x43,06x50,29 mm
Paketli: 130 x 190 x 62 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,07 kg
Paketli: 0,15 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Webcam HD 4310; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; Yazılım ve sürücü CD'si; 1 Yıllık Sınırlı Garanti
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