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Firma Creative przedstawia kamerę internetową Live!® Cam
inPerson HD – zaprojektowaną do prowadzenia rozmów przez
komunikator Skype
Certyfikat Skype HD, zestaw czterech mikrofonów zapewniających czysty dźwięk
oraz przyspieszone sprzętowo kodowanie wideo zapewniające wysoką jakość
w formacie HD – to tylko niektóre atrybuty tej kamery
WARSZAWA – 1 czerwca 2011 r. – Zespół inżynierów Creative podjął się poprawy jakości
dźwięku i obrazu rejestrowanego przez kamery internetowe, aby prowadzenie rozmów w jakości
HD było wyjątkowym doświadczeniem. Rezultatem ich pracy jest kamera Creative Live! Cam
inPerson HD, która uzyskała certyfikat Skype, świadczący o najwyższej jakości przesyłanego
dźwięku i obrazu.

Kamera Creative posiada wbudowany enkoder
H.264,

który

zapewnia

najwyższą

możliwą

szybkość klatek podczas rozmów wideo w jakości
HD. Eliminuje to częściowo często zauważane
przez użytkowników zakłócenia obrazu, nawet
w przypadku rozmów wideo w niższej rozdzielczości. Dzięki wbudowanemu systemowi
kompresji H.264 kamera ta nie wymaga komputera o dużej wydajności.

Oprócz znacznej poprawy jakości wideo, Creative Live! Cam inPerson HD zapewnia bardzo
czysty

dźwięk

dzięki

zastosowaniu

zestawu

czterech

mikrofonów.

Ich

precyzyjne

rozmieszczenie wzdłuż dziewięciocalowej płaskiej części obudowy kamery gwarantuje wzrost
jakości przesyłanego głosu. Cztery mikrofony oraz technologia redukcji szumów Creative
zapewniają efektywniejszą redukcję szumów otoczenia niż w przypadku kamer internetowych
z pojedynczym mikrofonem lub mikrofonami stereo.
„Przed nadaniem kamerom internetowym certyfikatu Skype poddajemy je rygorystycznym testom
pod kątem jakości dźwięku i obrazu”, powiedział Ed Botterill, dyrektor działu Skype
Certification w firmie Skype. „Kamera Live! Cam inPerson HD spełnia te rygorystyczne
wymagania i stanowi doskonałe rozwiązanie do prowadzenia rozmów wideo przez Skype’a”.
Użytkownicy często skarżą się na przerywany lub zakłócony obraz podczas rozmów wideo –
przyczyną najczęściej jest przeciążenie procesora komputera podczas przetwarzania strumienia
danych. Dzięki przyspieszeniu sprzętowemu procesor zostanie uwolniony od tej pracy – od tej
pory obraz będzie przetwarzany bezpośrednio przez kamerę Creative Live! Cam inPerson HD.
Nowy produkt Creative zawiera również funkcję autofokusa zapewniającą wyraźny, czysty
obraz nawet w przypadku różnych odległości od obiektywu. Dzięki temu, użytkownik ma
swobodę wyboru miejsca – tuż przed kamerą lub w odległości nawet do 3 metrów – bez ryzyka
utraty ostrości.
„Chcieliśmy wyeliminować zakłócenia obrazu wynikające głównie ze zbyt wolnego kodowania
danych wideo przez komputer. Opracowaliśmy więc kamerę o najwyższej możliwej szybkości
klatek”, powiedział Steve Erickson, wiceprezes i główny menedżer ds. audio i wideo firmy
Creative Lab. „Wiemy, że jakość przesyłanego głosu ma kluczowe znaczenie podczas rozmów
wideo. Dlatego dodaliśmy do kamery zestaw czterech mikrofonów. Tak jak w przypadku
rozmowy telefonicznej, prowadzenie rozmowy wideo przy zakłóceniach dźwięku nie jest
możliwe”.
Uzupełnieniem sprawdzonych rozwiązań dla kamery Creative Live! Cam inPerson HD jest
dołączone oprogramowanie Live! Central 3, umożliwiające tworzenie filmów i awatarów,

wzbogacanie rozmów efektami dźwiękowymi i wizualnymi; oprogramowanie to zawiera także
funkcje współdzielenia pulpitu oraz aplikacje zabezpieczające.
Ceny i dostępność
Kamera internetowa Creative Live! Cam inPerson HD jest dostępna w sugerowanej cenie
detalicznej 449 zł. Więcej informacji na temat pełnej linii kamer internetowych firmy Creative
można znaleźć na stronie www.pl.creative.com.

Informacje o firmie Creative
Firma Creative jest światowym liderem w produkcji urządzeń do rozrywki cyfrowej. Popularność zdobyła dzięki
kartom dźwiękowym Sound Blaster®, wzniecając tym samym rewolucję multimedialną. Obecnie przoduje
w produkcji urządzeń do rozrywki cyfrowej na platformę PC, takich jak cieszący się dużym uznaniem odtwarzacz
MP3 ZEN® oraz przenośne odtwarzacze multimedialne. Innowacje sprzętowe firmy Creative, opatentowana
technologia, aplikacje i usługi dostępne poprzez Internet zapewniają konsumentom wysoką jakość rozwiązań
w każdym miejscu i w każdym czasie.

Informacje o firmie Skype
Skype to platforma komunikacyjna oparta na oprogramowaniu, oferująca łatwe w użyciu wysokiej jakości narzędzia
do komunikacji głosowej, wideo oraz tekstowej zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i firm. Celem tej
założonej w 2003 roku firmy z siedzibą w Luksemburgu jest zdobycie pozycji lidera na rynku komunikacji na całym
świecie. Dzięki nam za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu użytkownicy mogą
bezpłatnie prowadzić rozmowy głosowe i wideo oraz błyskawiczne przesyłać wiadomości, a także prowadzić tanie
rozmowy telefoniczne z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi praktycznie na całym świecie. W pierwszej
połowie 2010 roku Skype posiadał 124 miliony zarejestrowanych użytkowników, a łączny czas rozmów wyniósł
95 miliardów minut, z których około 40% to rozmowy wideo. Plik instalacyjny Skype można bezpłatnie pobrać na
komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu ze strony www.skype.com.

Informacje o firmie PowerSales International
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży i marketingu. Firma
PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez Marcina Kindlera, wieloletniego
Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie zarządu PowerSales
International we wprowadzaniu i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat daje pewność zachowania
najwyższych standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi. Współpraca PowerSales International
z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to optymalizacje kosztów i łatwiejsze dostosowanie
działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. W lutym 2010 firma PowerSales International podpisała umowę
z firmą Belkin – producentem rozwiązań sieciowych, akcesoriów komputerowych i elektronicznych – na
zarządzanie procesami sprzedaży i marketingu w Polsce.
###
Niniejsze ogłoszenie dotyczy produktów oferowanych w Europie. Dostępność może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia oraz może być
różna w innych krajach w zależności od czynników lokalnych i wymagań. Inspire, Sound Blaster i ZEN są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Creative Technology Ltd. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne użyte znaki towarowe stanowią własność ich
prawnych właścicieli.

