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pcsolatban barátaival és családjaival ingyen, ezzel a fantasztikusan egyszerű 

al. Ára optimális arányban áll minőségével, és tökéletesen használható Skype-

ez vagy bármely más ingyenes üzenetszolgáltatáshoz.

minőségű fényképek és videók
nletes videokép: 30 képkocka másodpercenként
 felbontás (640x480) az éles képekért
matikus képoptimalizáló a kiváló képminőségért
atható objektív az egyszerű tárgykereséshez és a természethű képekért
lönálló külső mikrofon a kötöttségek nélküli felvétel lehetőségét nyújtja

álisan felhasználóbarát
pítő az egyszerű beállításhoz
ilan rögzíthető bármilyen laptopon vagy asztali monitoron
nykép gombbal azonnal remek fényképeket készíthet
patibilis az MSN, a Skype és egyéb ingyenes üzenetszolgáltató programokkal.
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Videó és fénykép bevitele
• Érzékelő: CMOS
• Érzékelő felbontása: QVGA
• Képfelbontás: QVGA
• Fénykép-felbontás: QVGA
• Interpolált fénykép-felbontás: VGA
• Max. keretsebesség: 30 képkocka/másodperc
• Lencse: f: 6 mm, F2.8, D42°
• Fehéregyensúly: 2600 – 7600 k
• Min. megvilágítás: < 10 lux
• Színmélység: 24 bit

Mechanika
• Laptop csíptető
• CRT állvány
• Asztali állvány
• Digitális beépített mikrofon: Nem
• Gyorsindító gomb: Nem
• Fénykép gomb
• LCD csíptető

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, 

Felhasználói kézikönyv, Külső mikrofon

Szoftver
• Videoó hozzáadása a következőhöz:: MSN 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 
Skype

Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processzor: Pentium II 500 MHz vagy gyorsabb

• RAM memória: 128 MB-os RAM
• Hangkártya
• USB: Szabad USB port
• Internet csatlakozás
• Hely a merevlemezen: 200 MB
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• PC csatlakozás: USB 1.1

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

74 x 142 x 74 mm
• Termék tömege (g): 106

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210008562
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97590 2
• Bruttó tömeg: 0,322 kg
• Magasság: 170 mm
• Hosszúság: 150 mm
• Szélesség: 90 mm
• Mennyiség: 1
• Önsúly: 0,216 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97972 6
• Bruttó tömeg: 2,392 kg
• Önsúly: 1,756 kg
• Magasság: 188 mm
• Hosszúság: 316 mm
• Mennyiség: 6
• Szélesség: 285 mm
•
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