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Full HD web kamerası
#23637

Net görüntülü görüşme için 1080p çözünürlüğe sahip Full HD web kamerası

Key features
• Birinci sınıf ses ve video kalitesine sahip hepsi bir arada web

kamerası
• Web kamerası deneyiminizi yükseltin: geniş açı, yüksek

çözünürlük ve çok yönlü yerleşim
• Net video: full HD 1080p çözünürlük ve otomatik odaklama
• Işık koşulları ne olursa olsun net video için otomatik beyaz

dengesi
• Skype ve diğer görüntülü arama yazılımları ile çalışır
• Tüm PC ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur

What's in the box
• Webcam
• Tripod standı
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• Mac OS X 10.15 (Catalina) veya daha üst sürümüne sahip Intel tabanlı Mac
• Chrome OS
• USB portu
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Konforlu Konferanslar
Garip, az aydınlatılmış, bozuk sesli konferans görüşmelerine
son vermek ister miydiniz? Video yoluyla en iyi uygulamayı
kullanarak bağlanmak istediğimiz bir dönemden geçiyoruz.
Trust Tyro Full HD Webcam, bunun için ideal çözümü sunar;
video görüşmelerini ve yayınlarını çok daha konforlu hale
getiren tüm özellikler bir araya geldi.

Görüntü ve Seste En İyisi Olun
Üst düzey ses ve video kalitesi ile içiniz rahat olabilir: Nerede
olursanız olun her aramada ve video yayınında harika
görünecek ve duyulacaksınız. Full HD 1080p çözünürlüklü
geniş açılı lens ve otomatik odaklanma keskin bir video kalitesi
sunarken, otomatik beyaz dengesi, koşullar ne olursa olsun
göz alıcı bir düşük ışık performansı sağlar.

Kullanımı Kolay
Tak & çalıştır kurulumla video aramalar hiç bu kadar kolay
olmamıştı; USB alıcıyı PC ya da dizüstü bilgisayarınıza takar
takmaz görüntülü aramaya başlayabilirsiniz. Trust Tyro Full
HD Webcam, Zoom, Teams, Skype ve diğer görüntülü arama
uygulamalarıyla çalışır. Webcam monitörünüze kolayca takılır,
masanın üstünde güzelce durur ve yanında bir tripod ayaklığı
gelir. Bu sayede bu ideal aygıt, her ofis ve ev ofisi düzenine
uyum sağlayacak bir esneklik sağlar.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Tripod Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight 153 g Weight of main unit 80 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Noise reduction False

IMAGING
Sensor resolution 1920 x 1080 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1920 x 1080 Video resolution 1920 x 1080

Snapshot button False Viewing angle 64 degrees

Automatic white balance True Face tracking False

Focus distance 45 - 10000 mm Focus type Auto focus

Zoom type Digital Motion detection False

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software False
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