Fişă tehnică

HP Webcam HD2300

Apeluri video simplificate.
Conectează-te şi comunică
imediat cu această cameră
Web de înaltă definiţie,
prietenoasă cu utilizatorul.
Camera este compatibilă cu
cele mai cunoscute servicii
de apelare video şi oferă
rezoluţie 720P HD pentru
ecran lat, astfel încât să
porţi conversaţii şi să
înregistrezi videoclipuri cu o
bună calitate a imaginii.
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Comunicarea se simplifică
●
Activezi rapid camera Web şi te conectezi prin Skype sau serviciile de apelare
Google.
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Experienţă îmbunătăţită cu camera Web
●
Rezoluţia 720P HD produce imagini îmbunătăţite, în format de ecran lat 16x9.
Când este combinată cu microfonul direcţional, toţi se văd şi se aud.
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Partajezi cu reţeaua ta.
●
Încărcarea pe Facebook printr-un clic facilitează partajarea.
Caracteristici
●
HP Webcam Control Center centralizează instrumente şi aplicaţii pe desktop,
pentru acces simplu la funcţiile camerei.
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●

Montezi camera oriunde, utilizând clema versatilă, şi regleaz-o simplu, prin
rotirea la 360° şi înclinarea la 30°.

●

Designul curat şi suplu economiseşte spaţiu şi aduce o notă de eleganţă.

Fişă tehnică

HP Webcam HD2300

Compatibilitate

Compatibilitate convenabilă: Acceptă Windows 7, 8, 8.1 şi 103

Dimensiuni

Despachetat: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Împachetat: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Greutate

Despachetat: 0,055 kg
Împachetat: 0,147 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 2 ani

Informaţii suplimentare

număr produs: Y3G74AA #ABB
Cod UPC/EAN: 190780337851

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Cameră Web HP HD2300; software cameră Web HP 2300; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie

Este necesar serviciul de Internet, care se vinde separat. Necesită instalarea software-ului inclus. Poate necesita un abonament la servicii de apelare.
Necesită instalarea software-ului inclus.
3 Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări/regiuni.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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