Karta produktu

HP Webcam HD2300

Obsługa połączeń wideo
jest teraz łatwiejsza.
Natychmiastowe połączenie
i komunikacja dzięki tej
przyjaznej dla użytkownika
kamerze internetowej HD.
Ta kamera jest zgodna z
większością popularnych
usług łączności wideo i
zapewnia rozdzielczość
720P HD w formacie
panoramicznym,
umożliwiając rozmowy i
nagrywanie filmów o
wysokiej jakości obrazu.
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Łatwa komunikacja
●
Szybkie uruchamianie kamery internetowej i nawiązywanie połączenia za
pomocą aplikacji Skype lub usług łączności Google.
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Wyższa jakość korzystania z kamery internetowej
●
Rozdzielczość 720P HD z korektą obrazu oraz format panoramiczny 16x9. Po
połączeniu z mikrofonem kierunkowym każdy zostanie dostrzeżony i
usłyszany.
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Udostępnianie w sieci
●
Przesyłanie treści do portalu Facebook za pomocą jednego kliknięcia ułatwia
udostępnianie.
Funkcje
●
Rozwiązanie HP Webcam Control Center zapewnia centralne zarządzanie
narzędziami i aplikacjami na pulpicie w celu umożliwienia łatwego dostępu do
funkcji kamery.
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●

Zamocuj kamerę w dowolnym miejscu dzięki uniwersalnemu klipsowi z
możliwością regulacji o 360° w poziomie i nachylenia o 30° w pionie.

●

Smukła, prosta konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca i jest wyposażona
w luksusowe akcenty.
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HP Webcam HD2300

Zgodność

Zgodność zapewniająca wygodę: Obsługuje systemy Windows 7, 8, 8.1 i 103

Wymiary

Z opakowania: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Zapakowane: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Waga

Z opakowania: 0,055 kg
Zapakowane: 0,147 kg

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Kamera internetowa HP HD2300; Oprogramowanie HP Webcam 2300; Podręcznik Szybki start; Karta
gwarancyjna

Wymaga usługi dostępu do Internetu, która jest sprzedawana oddzielnie. Wymaga instalacji dołączonego oprogramowania. Może wymagać wykupienia planu
połączeń.
2 Wymaga instalacji dołączonego oprogramowania.
3 Windows® jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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