Datasheet

HP Webcam HD2300

Start videogesprekken in
een handomdraai. Deze
gebruiksvriendelijke
high-definition webcam laat
je direct verbinding maken
en communiceren. De
camera ondersteunt de
meeste gangbare
videobeldiensten en biedt
720P HD
breedbeeldweergave om te
chatten en kwalitatief
hoogwaardige video's op te
nemen.
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Eenvoudig communiceren
●
Start de webcam en maak verbinding via Skype of Google beldiensten.
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Uitstekende webcamervaring
●
720P HD met beeldverbetering produceert 16x9 breedbeeld. De combinatie
met de richtmicrofoon betekent dat iedereen gezien en gehoord wordt.
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Deel via je netwerk
●
Delen is eenvoudig: met één klik uploaden naar Facebook.
Functies
●
HP Webcam Control Center installeert tools en applicaties op je bureaublad
voor gemakkelijke bediening.
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●

Bevestig de camera waar je wilt met de flexibele klem en stel hem in door 360°
te draaien en 30° te kantelen.

●

Het strakke, gestroomlijnde ontwerp bespaart ruimte en heeft een luxe
belijning.
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Compatibiliteit

Handige compatibiliteit: Ondersteunt Windows 7, 8, 8.1 en 103

Afmetingen

Zonder verpakking: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
In verpakking: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 55 gr
In verpakking: 147 gr

Garantie

2 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP webcam HD2300; HP webcam 2300-software; Gids voor snelle installatie; Garantiekaart

Internetabonnement is vereist en moet apart worden aangeschaft. Installatie van de bijgeleverde software is vereist. Mogelijk is een abonnement op een beldienst
vereist.
2 Installatie van de bijgeleverde software is vereist.
3 Windows® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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