גיליון נתונים

HP Webcam HD2300

שיחות הווידאו הפכו לפשוטות.
התחבר ונהל תקשורת באופן
מיידי ,עם מצלמת האינטרנט
בחדות גבוהה והידידותית
למשתמש .מצלמה זו ,התואמת
לרוב שירותי שיחות הווידאו
הפופולריים  ,כוללת מסך HD
ברזולוציה של  720Pשמאפשר
לנהל שיחות צ'אט ולהקליט
סרטוני וידאו עם איכות תמונה
טובה.
1

תקשורת ללא מאמצים
● הפעל במהירות את מצלמת האינטרנט והתחבר באמצעות שירותי השיחות של  Skypeאו
.Google

1

חוויית מצלמת אינטרנט משופרת
●
מסך  HDברזולוציה של  720Pבעל שיפור תמונות מפיק תמונות בפורמט מסך רחב של
 .16x9בשילוב עם מיקרופון כיווני ,ניתן לראות ולשמוע את כולם.

2

שיתוף עם הרשת
●

העלאה בלחיצה אחת ל Facebook-מאפשרת לך לשתף בקלות.

מאפיינים
● מרכז הבקרה של מצלמת האינטרנט של  HPמציב את הכלים והאפליקציות במיקום מרכזי
בשולחן העבודה שלך ,לצורך גישה נוחה לפעולות המצלמה.

2

● הרכב את המצלמה שלך בכל מקום באמצעות התפס הרב-תכליתי וכוונן בצורה חופשית עם
תנועה של  360°והטיה של .30°
●

העיצוב הנקי והיעיל חוסך מקום ובעל גוונים מהודרים.
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תאימות

תאימות נוחה; תומך ב 8.1 ,8 ,Windows 7-ו-103

משקל

מחוץ לאריזה 0.055 :ק"ג
ארוז 0.147 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 6.92 :ס"מ  4.3 xס"מ  4.75 xס"מ
ארוז 6 x 15.2 x 12.2 :ס"מ
אחריות מסחרית של  HPלמשך שנתיים

P/N: Y3G74AA #ABB
קוד UPC/EAN: 190780337851
סין

מצלמת אינטרנט של  ;HP HD2300תוכנת  ;HP Webcam 2300מדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות

 1נדרש שירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .נדרשת התקנה של התוכנה הכלולה .עשוי לדרוש מנוי לשירותי שיחות.
 2נדרשת התקנה של התוכנה הכלולה.
 Windows® 3הינו סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של  Microsoft Corporationבארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.
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