Dataark

HP Webcam HD2300

Videoopkald på den nemme
måde. Du kan hurtigt
tilslutte dette brugervenlige
HD-webkamera, så du er
klar til at kommunikere.
Kameraet er kompatibelt
med de mest populære
videoopkaldstjenester og
har 720P HD-opløsning i
bredformat, så du kan
chatte og optage videoer
med god billedkvalitet.
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Kommunikation på den nemme måde
●
Du kan hurtigt starte webkameraet og oprette forbindelse via Skype eller
Googles opkaldstjenester.
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Forbedret webkameraoplevelse
●
Billedforbedrende 720P HD-opløsning giver billeder i 16x9-bredformat.
Sammen med den retningsbestemte mikrofon sørger kameraet for, at alle
bliver set og hørt.
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Del med dit netværk
●
Det er nemt at dele ved at overføre til Facebook med et enkelt klik.
Funktioner
●
Værktøjer og programmer er samlet i HP Webcam-kontrolcenteret på
skrivebordet, så du har nem adgang til kamerafunktionerne.
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●

Kameraet kan monteres hvor som helst med de fleksible clips og justeres med
360-graders panorering og 30-graders vipning.

●

Det rene, strømlinede design sparer plads og har et elegant præg.
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Kompatibilitet

Praktisk kompatibilitet: Understøtter Windows 7, 8, 8.1 og 103

Mål

Udpakket: 6,92 x 4,3 x 4,75 cm
Pakket: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Vægt

Udpakket: 0,055 kg
Pakket: 0,147 kg

Garanti

HP's 2-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Webcam HD2300; HP Webcam 2300-software; Startvejledning; Garantikort

Kræver internetforbindelse; sælges separat. Kræver installation af den medfølgende software. Kræver muligvis abonnement på opkaldstjenester.
Kræver installation af den medfølgende software.
3 Windows® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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