Informacje o produkcie

Utworzono 16-07-2019

Kamera internetowa e-Com 8 MPx (czarno-srebrna)

Cena : 36,90 zł (netto: 30,00 zł)

Cena promocyjna : 29,90 zł (netto: 24,31 zł)
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Nr katalogowy : 000018
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

Kamera internetowa e-Com 8 MPx.

an

Przydatne, niedrogie urządzenie wyprodukowane przez renomowaną firmę e-Com, wzbogacające zastosowanie komputera o możliwość prowadzenia
rozmów i konferencji video przez internet (np. za pomocą komunikatorów Skype, MSN Messenger, Yahoo, Tlen itp.). Może być również używane do prostych
systemów monitoringu. Kamera jest wyposażona w szereg systemów automatycznej korekcji obrazu, dzięki czemu jej obsługa jest łatwa nawet dla
początkującego użytkownika.

Właściwości i dane techniczne urządzenia:

Parametry techniczne:
CMOS 8 MPx

ilość kolorów

16 milionów (obraz 24-bitowy)

3160 x 2530 pixeli (z załączonym oprogramowaniem)
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maksymalna rozdzielczość
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typ sensora

obsługiwane rozdzielczości 480 KPx, 1,3 MPx, 2,0 MPx 3,5 MPx, 5,0 MPx, 8,0 MPx
TAK
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automatyczna regulacja
jasności obrazu
automatyczna regulacja
balansu bieli

TAK

dodatkowe oświetlenie
za pomocą diod LED

TAK
możliwe prowadzenie rozmowy video w ciemnym pomieszczeniu,
płynna regulacja siły oświetlenia za pomocą potencjometru na
przewodzie

zakres ostrości

od 3 cm do nieskończoności

zoom

cyfrowy, 10x

funkcja Face Tracking
(śledzenie ruchów twarzy)

TAK

wbudowany mikrofon

TAK

przetwarzanie obrazu video sprzętowe
możliwość nagrywania
filmów z dźwiękiem
system zdjęć
natychmiastowych
efekty specjalne

TAK, w formacie DIVX, przy zastosowaniu odpowiednich kodeków
video,
rozdzielczość 320 x 240 pixeli, 30 fps (ramek na sekundę)
rozdzielczość 640 x 480 pixeli, 15 fps (ramek na sekundę)
TAK, za pomocą przycisku na obudowie,
wbudowana kompresja zdjęć
TAK, przy wykorzystaniu załączonego oprogramowania

podłączenie do komputera poprzez port USB
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Możliwości ustawienia kamery
na poziomej powierzchni
(np. stolik, biurko, półka)
na specjalnym ministatywie

TAK
opcja, za dopłatą (odpowiedni statyw jest w ofercie naszego
sklepu, patrz: akcesoria dodatkowe)

zamocowanie do monitora TAK, za pomocą klipsa w podstawce (max. grubość monitora LCD
LCD
3,7 cm)
regulacja ustawienia
kamery

TAK,
wbudowane przeguby umożliwiają ustawienie kamery w
dowolnym położeniu

Dane dodatkowe

waga

8,0 cm x 5,5 cm x 5,5 cm
75 g

zasilanie

przez port USB w komputerze

długość przewodu
140 cm
Minimalne wymagania sprzętowe
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wymiary (W x S x G)

Pentium 100 MHz lub nowszy

system operacyjny

Windows 98SE/ ME / 2000 / XP / Vista / 7 / MAC

pamięć RAM

min. 32 MB (zalecane 64 MB)

wolna przestrzeń na dysku
min. 20 MB
twardym

an

procesor w komputerze

4x lub szybszy
(oprogramowanie kamerki jest nagrane na płycie mini-CD)

port USB 2.0 / 1.1

TAK

karta graficzna

zgodna z DirectX
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Zawartość zestawu:
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napęd CD / DVD
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- kamera internetowa
- płyta mini-CD ze sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem
(m.in. do nagrywania filmów i efektów specjalnych)
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim (instrukcja obsługi w języku polskim
jest dostępna w zakładce Linki, do samodzielnego pobrania i wydrukowania
z internetu).

Gwarancja: 24 miesiące

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze
odpowiedniego produktu, skontaktuj się z nami.
Chętnie pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru!

