Dataark

HP Webcam HD2300

Videosamtaler gjort enkelt.
Koble til og kommuniser
umiddelbart med dette
brukervennlige
webkameraet i
høydefinisjon. Dette
kameraet er kompatibelt
med de mest populære
telefontjenestene og
kommer med 720P
widescreen-HD slik at du
kan chatte og spille inn
videoer med god
bildekvalitet.
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Kommunikasjon – helt enkelt
●
Raskt starte webkameraet og koble til med telefontjenester fra Skype eller
Google.
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Forbedret webkameraopplevelse
●
Bildeforbedrende 720P HD gir bilder i 16 x 9 bredskjermformat.
Sammenkoblet med den toveis mikrofonen blir alle sett og hørt.
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Del med ditt sosiale nettverk
●
Opplasting til Facebook med ett klikk gjør det enkelt å dele.
Funksjoner
●
HP Webcam Control Center sentraliserer verktøy og programmer på
skrivebordet for enkel tilgang til kamerafunksjoner.
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●

Monter kameraet hvor som helst med den allsidig klipsen og juster fritt med
360° panorering og 30° vipp.

●

Det rene, strømlinjeformede designet sparer plass og kommer med
førsteklasses effekter.
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Kompatibilitet

Bekvem kompatibilitet: Støtter Windows 7, 8, 8.1 og 103

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,055 kg
Pakket: 0,147 kg

Garanti

2 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Webcam HD2300; HP Webcam 2300-programvare; Hurtigstartveiledning; Garantikort

Internett-tjeneste kreves og selges separat. Krever installering av den medfølgende programvaren. Kan kreve abonnement på telefontjenester.
Krever installering av den medfølgende programvaren.
3 Windows® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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