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nap, share & wear
S
Digitalkamera med 2 miljoner bildpunkter

Fånga ögonblicket med den ultratunna och lilla bärbara digitalkameran. 128 MB minne. 

Ta 300 bilder med 2,0 miljoner bildpunkter och lagra bilderna på datorn via 

Direct USB-anslutning. Ta med den på färden där minnena skapas.

Klar att bära och ta med sig
• Snyggt halsband - kan användas överallt!
• Ultralätt, starkt och hållbart magnesiumhölje
• Liten och bärbar - väger endast 45 gram

USB Plug & Play
• Direct USB-anslutning gör filöverföring enkel!
• Batteriladdning direkt via USB-porten

Bilder och data för dig i farten – varje dag
• USB-masslagring så att du kan lagra och bära med dig datafilerna
• Ta hundratals bilder med 2-megapixlars kvalitet
• 128 MB* inbyggt minne
Philips
digitalkamera

128 MB*
KEY010
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Stillbildsinspelning
• Lins: fast brännvidd
• Aperture: F3.0
• Fokuseringsavstånd: 1,3 m till oändligt
• Exponeringsområde: EV 7–14
• Bildsensortyp: CMOS
• Storlek på bildsensor: 1/2 " tum
• Bildupplösning: 2 M
• Bildfilsformat: JPEG
• Vitbalansering: Automatisk
• Sökare: Optisk sökare med 2 element
• Känslighet: ISO 50–200 automatisk justering

Lagringsmedia
• Inbyggd minneskapacitet: 128
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Bildminneskapacitet: upp till 300 bilder
• Masslagringsklasskompatibel

Övriga data
• Batterikapacitet: 180
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningstid: cirka 3 tim

Anslutningar
• USB: USB 1.1

Storlek
• Material i höljet: Magnesium
• Förpackningstyp: D-box

• Förpackningens mått (B x H x D): 
150 x 150 x 46 mm

• Huvudförpackningens mått: 
164 x 183 x 172 mm

• Antal i förpackning: 3
• Produktvikt: 0 045 kg
• Produktens mått (B x H x D): 30 x 90 x 20 mm

Tillbehör
• CD-ROM: AY4490
• Halsrem: AY3296
• Snabbstartsguide
• Utskriven användarhandbok
• kablar: USB-förlängningskabel

Programvara
• Bildprogram: Photo Impression, Collage Creator

Systemkrav
• CD-enhet
• Grafikkort
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• Mac OS: 9-X och högre
• PC OS: Win 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium MMX 166 MHz eller högre
• RAM-minne: 128 MB RAM-minne

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
•
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nyggt halsband

agnesiumhölje

iten och bärbar

irect USB
nheter med Direct USB-anslutning kan kopplas in 
irekt i USB-porten på datorn utan kabel. Datorn 

dentifierar automatiskt enheten som en flyttbar USB-
agringsenhet (till Windows 98 behövs extra 
rivrutiner), så att du enkelt kan dra och släppa filer via 
tforskaren i Windows (eller Mappar på Apple-
atorer) mellan datorn och enheten. Fyll enheten med 
usik och data - varje dag.

atteriladdning direkt via USB-port
atteriladdning direkt via USB-porten är praktiskt när 
u ska ladda enheten. Du behöver inte bry dig om olika 

addare eller sladdar, anslut bara enheten till datorn så 
addas den.

SB-masslagringsenhet
SB-masslagringsenhet gör att du enkelt kan lagra, 

äkerhetskopiera och bära med dig filerna. Enheten 
nsluts till datorn med en USB-anslutning och inget 
rogram behöver installeras (för Windows 98 och Me 
ehövs extra drivrutiner). Enheten visas automatiskt 
om en flyttbar enhet i Utforskaren i Windows, så att 
u enkelt kan dra och släppa filer till och från enheten.

a hundratals bilder

28 MB* inbyggt minne

* 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut.  Batterilivslängden 
och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på 
användning och inställningar.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.
Lagringskapaciteten baseras på bilder med storleken 5 megapixlar.
Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
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