Specifikace

HP Webcam HD2300

Snadnější videohovory. Tato
uživatelsky přívětivá HD
webová kamera umožňuje
okamžité připojení a
komunikaci. Tato kamera,
která je kompatibilní s
většinou oblíbených služeb
videohovorů , přenáší
širokoúhlý obraz v rozlišení
720P HD, abyste se při
chatování a nahrávání videí
mohli spolehnout na kvalitní
obraz.
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Snadná komunikace
●
Rychle spuštění webové kamery a připojení k aplikaci Skype nebo službám
volání Google.
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Webová kamera přinášející dokonalejší prožitek
●
Rozlišení 720P HD produkuje obraz v širokoúhlém formátu 16 x 9. Díky spojení
se směrovým mikrofonem každého nejen uvidíte, ale i dobře uslyšíte.
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Sdílení přes vaši síť
●
Odeslání na Facebook jedním kliknutím umožňuje snadné sdílení.
Funkce
●
HP Webcam Control Center soustředí nástroje a aplikace na pracovní plochu,
abyste měli snadný přístup k ovládání funkcí kamery.
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●

Kameru můžete namontovat na libovolné místo pomocí univerzálního
klipového držáku a dle potřeby ji otočit v úhlu 360°a naklonit o 30°.

●

Čistý, přímočarý design šetří místo a přitahuje luxusními doplňky.

Specifikace

HP Webcam HD2300

Kompatibilita

Praktická kompatibilita; Podporuje systémy Windows 7, 8, 8.1 a 103

Rozměry

Bez obalu: 6,92 x 4,3 x 4,75 cm
Balení: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,055 kg
Balení: 0,147 kg

Záruka

Dvouletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: Y3G74AA #ABB
Kód UPC/EAN: 190780337851

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

HP Webcam HD2300; Software HP Webcam 2300; Úvodní příručka; Záruční list

Jsou vyžadovány internetové služby (nutno zakoupit samostatně). Je třeba nainstalovat dodaný software. Může vyžadovat předplatné služeb volání.
Je třeba nainstalovat dodaný software.
3 Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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