
εκινήστε το video chatting
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Υψηλή
• Φυσ
• Ανά
• Αυτό
• Περ
• Ανεξ

Απόλυ
• Πρό
• Σταθ
• Το κ
• Συµβ
• Συµβ
ς κανένα κόστος, σε επικοινωνία µε τους φίλους και την οικογένειά σας µε αυτή την 

διαδικτύου. Είναι ο βέλτιστος συνδυασµός ποιότητας και τιµής και ιδανική για χρήση 

ο MSN ή οποιαδήποτε άλλη δωρεάν υπηρεσία ανταλλαγής µηνυµάτων.

ς ποιότητας φωτογραφίες και βίντεο
ική εικόνα µε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο βίντεο
λυση VGA (640x480) για ευκρινείς εικόνες
µατη βελτιστοποίηση εικόνας για εκπληκτική ποιότητα εικόνας

ιστρεφόµενος φακός για τέλεια στόχευση και φυσικές εικόνες
άρτητο εξωτερικό µικρόφωνο για ελευθερία εγγραφών

τα φιλική προς το χρήστη
γραµµα διαχείρισης εγκατάστασης για εύκολη ρύθµιση
ερό στήριγµα για οποιονδήποτε φορητό υπολογιστή ή γραφείο
ουµπί Snapshot σάς επιτρέπει την άµεση λήψη φωτογραφιών
ατή µε MSN, Skype και άλλες δωρεάν υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων
ατή µε όλα τα διαθέσιµα προγράµµατα απεικόνισης
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Αποτύπωση στιγµιοτύπων & βίντεο
• Αισθητήρας: CMOS
• Ανάλυση αισθητήρα: QVGA
• Ανάλυση εικόνας: QVGA
• Φωτογραφική ανάλυση: QVGA
• Παρεµβληθείσα φωτογραφική ανάλυση: VGA
• Μέγιστος ρυθµός καρέ: 30 fps
• Φακός: f: 6 mm, F2.8, D42°
• Ισορροπία λευκού: 2600 – 7600 k
• Ελάχ. φωτεινότητα: < 10 lux
• Βάθος χρώµατος: 24 bit

Μηχανικά στοιχεία
• Στήριγµα για χρήση σε φορητό υπολογιστή
• Βάση για CRT
• Επιτραπέζια βάση
• Ψηφιακό ενσωµατωµένο µικρόφωνο: Όχι
• Κουµπί QuickLaunch: Όχι
• Κουµπί Snapshot
• Στήριγµα για χρήση σε οθόνη LCD

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Εξωτερικό µικρόφωνο

Λογισµικό
• Προσθήκη βίντεο σε: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Επεξεργαστής: Pentium II στα 500 MHz ή 

ταχύτερος
• Μνήµη RAM: RAM 128 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Σύνδεση Internet: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB
• Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,5 µ.
• Σύνδεση µε PC: USB 1.1

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

74 x 142 x 74 χιλ.
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 106

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210008562
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97590 2
• Μικτό βάρος: 0.322 κ.
• Ύψος: 170 χιλ.
• Μήκος: 150 χιλ.
• Πλάτος: 90 χιλ.
• Ποσότητα: 1
• Καθαρό απόβαρο: 0,216 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97972 6
• Μικτό βάρος: 2.392 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,756 κ.
• Ύψος: 188 χιλ.
• Μήκος: 316 χιλ.
• Ποσότητα: 6
• Πλάτος: 285 χιλ.
•
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 ανά δευτερόλεπτο
στε ανώτερη ποιότητα προβολής 

όλεπτο βίντεο. Με αυτό τον τρόπο 
 εικόνες βίντεο και συνολικά 
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80) σηµαίνει ότι περίπου 300.000 
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