
eç, paylaş ve taşı
S
128MB, VGA dijital kamera

Tüm eğlenceyi ve özel anlarınızı olağanüstü küçük ve şık 128MB Key008 Üzerinize 

Takılabilir Dijital Kamera ile kaydedin. VGA kalitesinde 1600 adet resim çekin ve USB 

bağlantısı ile doğrudan bilgisayarınızın belleğine aktarın. Anılarınızı ölümsüzleştirmek için 

hep yanınızda.

Her an üzerinize takabilir ve çıkıp gidebilirsiniz
• Ultra hafif, güçlü ve dayanıklı magnezyum gövde
• Şık, kompakt ve sadece 35 gram ağırlığında

USB Tak ve Çalıştır
• Direct USB ile kablosuz olarak kolay dosya aktarımı!
• USB üzerinden doğrudan pil şarjı

Resimleriniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• Veri dosyalarınızı saklamak ve yanınızda taşımak için USB yığın depolama
• 1600'e kadar VGA resim çekin
• 128MB* yerleşik bellek
Philips
Dijital Kamera

128MB*
KEY008
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Hareketsiz Resim Çekme
• Mercek: sabit odak uzunluğu
• Diyafram: F2,8
• Odak uzaklığı: 0,7
• Pozlama aralığı: EV 7-14
• Görüntü sensörü boyutu: 1/4 inç inç
• Resim çözünürlüğü: VGA
• Görüntü sensörü tipi: CMOS
• Resim dosya formatı: JPEG
• Hassasiyet: ISO eşdeğeri 100
• Vizör: 2 elemanlı optik vizör
• Beyaz dengesi: Otomatik

Depolama Medyası
• Dahili bellek kapasitesi: 128
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Resim hafıza kapasitesi: 1600 resme kadar
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• USB: USB 1.1

Aksesuarlar
• CD-ROM: AY3497
• Boyunluk: AY3296
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Photo Manager (Fotoğraf Yöneticisi): Fotoğraf 

yöneticisi

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• Mac OS: OS9 ve 10
• PC OS: Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP
• İşlemci: Pentium MMX 166 MHZ veya üstü
• RAM hafıza: 96 MB RAM
• Video kartı

Boyutlar
• gövde malzemesi: Magnezyum
• Ana karton miktarı: 6
• Ana kutu boyutları: 123 x 198 x 194 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

91 x 168 x 35 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 27 x 86 x 13.5 mm
• Ürün ağırlığı: 0.035 kg

Güç
• Pil kapasitesi: 550
• Pil Tipi: LI Polimer
• Şarj süresi: yaklaşık 5 sa
•
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irect USB
oğrudan USB'li cihazlar, kabloya ihtiyaç göstermeden, 
oğrudan PC'nizin USB bağlantı noktasına takılabilir.  
ilgisayarınız cihazı çıkarılabilir USB yığın depolama 
ygıtı olarak otomatik olarak tanır (Windows 98'de ek 
ürücüler kurulması gerekir), böylece, Windows 
xplorer (veya Apple Folders) yardımıyla dosyaları 
ilgisayarınızla cihazınız arasında kolayca sürükleyip 
ırakabilirsiniz.  Cihazınızı müzikle ve verilerle doldurun 
e alıp gidin - her gün.

SB ile doğrudan pil şarjı
SB üzerinden doğrudan pil şarjı, cihazınızı şarj 
derken müthiş kolaylık sağlar.  Ayrı şarj cihazları ve 
ablolarıyla uğraşmaya gerek yok... Cihazınızı doğrudan 
C'nize takıp şarj edin yeter.

SB yığın depolama aygıtı
SB yığın depolama cihazları, dosyalarınızı kaydetmek, 
edeklemek ve taşımak için kullanışlı bir yoldur. 
ihazlar bilgisayarınıza USB bağlantısı üzerinden 
ağlanır ve herhangi özel bir yazılımın kurulmasını 
erektirmez (yalnızca Windows 98 Me için sürücü 
üklemek gerekir). Cihaz, Windows Explorer'da 
ıkarılabilir sürücü olarak otomatik olarak belirerek, 
osyaları cihazınıza veya cihazınızdan sürükleyip 
ırakmanıza olanak sağlar.

agnezyum gövde

600'e kadar VGA resim çekin

ık, küçük ve kompakt

28MB* yerleşik bellek
KEY008/00

Teknik özellikler Ürün özellikleri

Dijital Kamera
128MB*  


