Adatlap

HP Webcam HD2300

Videohívások egyszerűen. A
felhasználóbarát és nagy
felbontású webkamerával
azonnal csatlakozhat és
kommunikálhat.
Kompatibilis a
legnépszerűbb videohívó
szolgáltatásokkal, és
szélesvásznú 720p-s HD
felbontást biztosít, így
csevegés közben kiváló
képminőségű videókat
rögzíthet.
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Egyszerű kommunikáció
●
A webkamera elindítása után azonnal kapcsolatba léphet ismerőseivel a Skype
vagy a Google hívásszolgáltatásai révén.
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Továbbfejlesztett webkamerás élmény
●
A képjavító 720p HD kamera 16x9-es képarányú képeket készít. A webkamera
az irányított mikrofonnal nemcsak képet, hanem hangot is biztosít.
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Megosztás az ismerősökkel
●
A képeket egyetlen kattintással feltöltheti a Facebookra, így könnyen
megoszthatók.
Szolgáltatások
●
A HP Webcam Control Center az asztali számítógépen található eszközök és
alkalmazások központosításával biztosítja a kamera funkcióinak könnyebb
elérését.
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●

A sokoldalú kapcsokkal bárhová rögzítheti a kamerát, és igény szerint
beállíthatja a 360°-os forgatással és 30°-os döntéssel.

●

A díszítése elegáns, és letisztult, áramvonalas kialakításának köszönhetően
kevés helyet foglal.
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Kompatibilitás

Kényelmes kompatibilitás: Támogatja a Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10 operációs
rendszereket3

Méretek

Kicsomagolva: 6,92 cm x 4,3 x 4,75 cm
Csomagolva: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,055 kg
Csomagolva: 0,147 kg

Garancia

2 éves HP kereskedelmi jótállás

További információ

Termékszám: Y3G74AA #ABB
UPC/EAN-kód: 190780337851

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP HD2300 webkamera; HP 2300 webkameraszoftver; Gyorskalauz; Jótállási jegy

Külön megvásárolható internetszolgáltatás szükséges. A mellékelt szoftver telepítése szükséges. A hívásszolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség.
A mellékelt szoftver telepítése szükséges.
3A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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