Спецификация

HP Webcam HD2300

Опростени видео
повиквания. Незабавно
свързване и общуване с
тази лесна за използване
HD уеб камера.
Съвместима с повечето
популярни услуги за видео
повиквания , тази камера
разполага с широк екран
със 720P HD разделителна
способност, така че
можете да чатите и
записвате видеоклипове с
добро качество на
изображението.
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Улеснена комуникация
●
Бързо стартиране на уеб камерата и свързване чрез Skype или гласовите
услуги на Google.
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Подобрена практическа работа на уеб камерата
●
720P HD разделителна способност с подобряване на изображението
заснема изображения в 16x9 широкоекранен формат. Благодарение на
насочения микрофон всички се виждат и чуват.
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Споделяне във Вашата мрежа
●
Качването с едно щракване във Facebook улеснява споделянето.
Функции
●
HP Webcam Control Center централизира инструментите и приложенията
на работния Ви плот за лесен достъп до функциите на камерата.
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●

Можете да поставите камерата си навсякъде с гъвкавото монтиране и да я
регулирате свободно с панорама на 360° и наклон на 30°.

●

Изчистеният, опростен дизайн спестява пространство и има луксозни
акценти.

Спецификация

HP Webcam HD2300

Съвместимост

Удобна съвместимост: Поддържа Windows 7, 8, 8.1 и 103

Размери

без опаковка: 6,92 x 4,3 x 4,75 см
Опакован: 12,2 x 15,2 x 6 см

Тегло

без опаковка: 0,055 кг
Опакован: 0,147 кг

Гаранция

2 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: Y3G74AA #ABB
UPC/EAN код: 190780337851

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

Уеб камера HP HD2300; Софтуер за уеб камера HP 2300; Ръководство за бърз старт; Гаранционна карта

Изисква се връзка с интернет, продава се отделно. Необходимо е инсталиране на включения софтуер. Може да е необходим абонамент за гласови услуги.
Необходимо е инсталиране на включения софтуер.
3 Windows® е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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