Folha de Dados

HP Webcam HD2300

Videochamadas
simplificadas. Ligue-se
instantaneamente e
comunique com esta
câmara Web de alta
definição fácil de utilizar.
Compatível com os seus
serviços de videochamadas
mais populares , esta
câmara incorpora uma
resolução HD de 720P em
formato panorâmico para
que possa conversar por
chat e gravar vídeos com
boa qualidade de imagem.
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Comunicação simplificada
●
Ligue rapidamente a câmara Web e comece a comunicar utilizando o Skype ou
os serviços de chamadas da Google.
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Melhor experiência de câmara Web
●
A resolução HD de 720P com melhoria de imagem apresenta imagens em
formato panorâmico de 16x9. Juntamente com o microfone direcional, todos
podem ser vistos e ouvidos.
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Partilhe com a sua rede
●
O carregamento de conteúdos com um clique para o Facebook torna a partilha
fácil.
Funcionali.
●
O HP Webcam Control Center centraliza ferramentas e aplicações no seu
ambiente de trabalho para um acesso fácil às funções da câmara.
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●

Instale a sua câmara em qualquer lugar com o clipe versátil e ajuste-a
livremente graças à rotação de 360° e à inclinação de 30°.

●

O design moderno e funcional poupa espaço e apresenta detalhes de luxo.

Folha de Dados

HP Webcam HD2300

Compatibilidade

Compatibilidade conveniente: suporta Windows 7, 8, 8.1 e 103

Dimensões

Fora da caixa: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Embalado: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Peso

Fora da caixa: 0,055 kg
Embalado: 0,147 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Câmara Web HD2300; Software da Câmara Web HP 2300; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia

Requer serviço de Internet vendido separadamente. Requer a instalação do software incluído. Poderá ser necessária a subscrição para serviços de chamadas.
Requer a instalação do software incluído.
3 Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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