Φύλλο δεδομένων

HP Webcam HD2300

Απλοποίηση των
βιντεοκλήσεων. Συνδεθείτε
και επικοινωνήστε στη
στιγμή με την κορυφαίας
τεχνολογίας, φιλική για τον
χρήστη κάμερα web.
Συμβατή με τις
δημοφιλέστερες υπηρεσίες
βιντεοκλήσεων και με
ευρεία οθόνη 720P HD για
να μπορείτε να συνομιλείτε
και να καταγράφετε βίντεο
με καλή ποιότητα εικόνας.
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Εύκολη επικοινωνία
●
Γρήγορη εκκίνηση της κάμερας Web και σύνδεση μέσω Skype ή υπηρεσιών
κλήσης Google.
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Βελτιωμένη εμπειρία κάμερας web
●
Η βελτίωση της εικόνας 720P HD παράγει εικόνες σε μορφή ευρείας οθόνης
16x9 Σε συνδυασμό με το κατευθυντικό μικρόφωνο, όλοι μπορούν να
ακουστούν και να φανούν στην οθόνη.
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Κοινή χρήση με το δίκτυό σας
●
Χάρη στη δυνατότητα αποστολής αρχείων στο Facebook με ένα κλικ, η
κοινοποίηση γίνεται παιχνίδι.
Χαρακτηριστικά
●
Το κέντρο ελέγχου της κάμερας web HP συγκεντρώνει εργαλεία και
εφαρμογές στην επιφάνεια εργασίας για να έχετε εύκολη πρόσβαση στις
λειτουργίες της κάμερας.
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●

Τοποθετήστε την κάμερα σε οποιοδήποτε σημείο χάρη στο ευέλικτο κλιπ και
την ελεύθερη προσαρμογή με τη δυνατότητα περιστροφής 360° και κλίσης
30°.

●

Το μικρό μέγεθος και η σχεδίαση σε απλές γραμμές εξοικονομούν χώρο και
προσδίδουν λεπτομέρειες πολυτέλειας.
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HP Webcam HD2300

Συμβατότητα

Πρακτική συμβατότητα: Υποστηρίζει Windows 7, 8, 8.1 και 103

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Συσκευασμένο: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,055 kg
Συσκευασμένο: 0,147 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα web HP HD2300, Λογισμικό κάμερας web 2300, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Κάρτα εγγύησης

Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Απαιτείται εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή για τις
υπηρεσίες βιντεοκλήσης.
(2) Απαιτείται εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού.
3 Η ονομασία Windows® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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