Veri sayfası

HP Webcam HD2300

Görüntülü aramalar artık
çok basit. Kullanıcı dostu bu
yüksek çözünürlüklü web
kamerasıyla anında
bağlanın ve iletişim kurun.
En popüler görüntülü
arama hizmetleriyle uyumlu
olan bu kamera geniş ekran
720P HD çözünürlüğe
sahiptir, böylece yüksek
görüntü kalitesiyle sohbet
edebilir ve videolar
kaydedebilirsiniz.
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Daha kolay iletişim
●
Web kamerasını hızla başlatın ve Skype ya da Google arama hizmetlerini
kullanarak bağlanın.
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Gelişmiş web kamerası deneyimi
●
Görüntüleri geliştiren 720P HD çözünürlük 16x9 geniş ekran biçiminde
görüntüler üretir. Yönelimli mikrofonla eşleştirildiğinde herkes görülüp
duyulabilir.
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Ağınızla paylaşın
●
Tek tıklamayla Facebook'a yükleme sayesinde paylaşım yapmak çok kolaydır.
Özellikler
●
HP Webcam Control Center yazılımı, masaüstünüzdeki araç ve uygulamaları bir
araya toplayarak kamera işlevlerine kolay erişmenizi sağlar.
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●

Çok yönlü klipsle kameranızı istediğiniz yere takın ve 360°'lik döndürme ve
30°'lik eğim açısı sayesinde özgürce ayarlayın.

●

Şık ayrıntılara sahip temiz, modern tasarımı yer tasarrufu sağlar.
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Uyumluluk

Kullanımı kolay uyumluluk: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 103 işletim sistemlerini destekler

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Paketli: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,055 kg
Paketli: 0,147 kg

Garanti

2 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Web Kamerası HD2300; HP Web Kamerası 2300 yazılımı; Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı

İnternet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Ürünle birlikte sunulan yazılımın yüklenmesi gerekir. Arama hizmetlerine abonelik gerekebilir.
Ürünle birlikte sunulan yazılımın yüklenmesi gerekir.
3 Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
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Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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