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Superieure, levensechte 

videoverbinding
Adembenemende videogesprekken in een hoge resolutie voor een levensechte 
verbinding met al uw vrienden en familie. Inclusief USB Flash Drive met een 
opslagcapaciteit van 2 GB om razendsnel grote gegevensbestanden uit te wisselen.

Geweldige videokwaliteit
• 5 megapixels voor een uitstekende beeldkwaliteit
• 5x digital zoom voor superieure close-ups
• Natuurgetrouwe ervaring dankzij video van 60 frames per seconde
• Ingebouwde digitale microfoon voor hoogwaardig geluid
• Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch

Verrassende videofuncties
• De achtergrond veranderen
• Leuke frames en effecten
• Een persoonlijk logo aan uw webcasts toevoegen

Inclusief USB Flash Drive
• 2 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
• Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0
• Speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke software vooraf geïnstalleerd



 Foto's van 5 megapixels
De technologie biedt 5 MP voor foto's en de 
kwaliteit is hoog genoeg voor het maken van 
afdrukken met een hoge resolutie van 
posterformaat. De speciale softwareverbetering 
biedt u zelfs 2 MP voor geïnterpoleerde 
videostreaming.

5x digitale zoom
Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen 
voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom 
volledig via de interface op het scherm terwijl u naar 
het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld 
perfect aanpassen.

Video van 60 frames per seconde
Geniet van natuurlijke, full-motion video met 60 
frames per seconde. Dit is ideaal om te videochatten 
met vrienden of voor hoogwaardige huisbewaking.

Ingebouwde digitale microfoon
Met de ingebouwde digitale microfoon kunt u op 
natuurlijke en vrije wijze gesprekken voeren of geluid 
toevoegen aan een videoclipopname.

Groothoeklens
De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een 
groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op 
dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. 
Er passen meer personen in het videoframe zonder 
verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert uw 
gezicht automatisch en beweegt de lens in uw 
richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al 
beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de 
vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te 
voeren.

De achtergrond veranderen
Vervang de echte achtergrond en laat uw vrienden 
geloven dat u ergens anders bent! U kunt gewoon 
rondlopen en chatten zoals normaal, terwijl de 
software de achtergrond automatisch aanpast. U 
kunt kiezen uit 15 geweldige achtergronden of uw 
eigen favoriete achtergrond uploaden en 
projecteren.

Opslagcapaciteit van 2 GB
Dankzij de 2 GB hebt u de mogelijkheid om grotere 
of meer bestanden via de USB-poort van uw PC of 
laptop uit te wisselen en te delen.

Snelle gegevensoverdracht
Als u grote multimediabestanden kopieert van of 
naar de harde schijf van uw computer, vermindert 
een gegevensoverdracht met hoge snelheid de 
vervelende wachttijd aanzienlijk.

Eenvoudige software meegeleverd
Er wordt een complete softwaresuite meegeleverd. 
Deze wordt automatisch op de USB Flash Drive 
uitgevoerd en biedt toegang tot handige functies 
zoals wachtwoordbeveiliging, 
bestandssynchronisatie, bestandscompressie, USB 
Gevonden voorwerpen en USB-informatie. 
Daarnaast hebt u een 30-daagse proefperiode voor 
Portable Microsoft Outlook Express, synchronisatie 
van favorieten en surfen op internet zonder sporen 
achter te laten.
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: 1,3 MP
• Lens: F2,8, D80°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Videoresolutie: 1,3 MP
• Fotoresolutie: 1,3 MP
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 5,0 MP
• Max. framesnelheid: 60 fps
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel
• LCD-beugel
• CRT-standaard
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Snelstartknop
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: USB Flash Drive 

FM02FD20S

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Systeemvereisten
• Processor: Pentium III 800 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 512 MB RAM
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• Internetverbinding
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• PC Link: USB 2.0

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Brutogewicht: 0,33 kg
• Nettogewicht: 0,105 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,225 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
• Brutogewicht: 2,8 kg
• Nettogewicht: 0,63 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,17 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4 x 5,6 x 1,2 cm
• Afmetingen van product met standaard 

(B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
• Gewicht (met standaard): 0,105 kg
•

Specificaties
Webcam
1,3 MP CMOS
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