Datablad

HP Webcam HD2300

Videosamtal på ett enkelt
sätt. Koppla upp dig och
kommunicera direkt med
den användarvänliga
HD-webbkameran.
Kameran är kompatibel
med de flesta populära
videosamtalstjänster och
har 720P HD med bredbild
så att du kan chatta och
spela in videor med bra
bildkvalitet.
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Kommunikation på enkelt sätt
●
Starta webbkameran snabbt och koppla upp dig med hjälp av Skype eller
Google samtalstjänster.
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Förbättrad webbkameraupplevelse
●
720P HD med bildförbättring ger bilder i 16 x 9-bredbildsformat. Kombinerat
med den riktningsbara mikrofonen kan alla synas och höras.
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Dela med ditt nätverk
●
Överföring till Facebook med ett enda klick gör det lätt att dela.
Funktioner
●
Kontrollcentret för HP webbkamera centraliserar verktyg och program på
skrivbordet för enkel åtkomst till kamerafunktioner.
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●

Montera kameran var som helst med det smidiga klämfästet och justera fritt
med 360° panorering och 30° lutning.

●

Den rena, effektiva designen sparar utrymme och har vackra toner.
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HP Webcam HD2300

Kompatibilitet

Bekväm kompatibilitet: Stöd för Windows 7, 8, 8.1 och 103

Yttermått

Utan emballage: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Förpackat: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Vikt

Utan emballage: 0,055 kg
Förpackat: 0,147 kg

Garanti

2 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP webbkamera HD2300; Programvara för HP webbkamera 2300; Snabbstarthandbok; Garantikort

Internettjänst krävs och du måste teckna ett separat avtal för detta. Den medföljande programvaran måste installeras. Kan kräva ett abonnemang för
samtalstjänster.
2 Kräver installation av den medföljande programvaran.
3 Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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