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Nu videochatten!

Het was nog nooit zo eenvoudig om online contact te hebben met vrienden en familie. Met 
deze gebruiksvriendelijke webcam kunt u gratis videochatten met Skype, Windows Live 
Messenger en andere gratis diensten. De bijgeleverde headset maakt het helemaal makkelijk.

Hoogwaardige foto's en video
• Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
• VGA-resolutie (640 x 480) voor scherpe beelden
• Draai de camera 360° op het draaischarnier

Zeer gebruiksvriendelijk
• Oortelefoon en microfoon voor echovrij chatten
• Compatibel met alle instant messaging-services
• Installation Manager voor eenvoudige installatie
• Stabiele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
• Fotoknop om direct geweldige foto's te maken
• Compatibel met alle verkrijgbare imagingsoftware



 Video van 30 frames per seconde
Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 
30 frames per seconde. U zult zien dat uw 
videobeelden vloeiender zijn en dat u betere 
videochats ervaart.

VGA-resolutie
VGA (640 x 480) betekent dat er ongeveer 300.000 
pixels worden gebruikt om het volledige beeld te 
maken. Deze VGA-resolutie zorgt voor scherpe 
afbeeldingen die u in documenten, op webpagina's en 
in e-mails kunt gebruiken.

Draaischarnier
Geniet van eenvoudig webcammen. Dankzij het 
draaischarnierontwerp hebt u veel vrijheid. U kunt 
de camera 360° in elke gewenste richting draaien om 
overal in de kamer te filmen zonder de webcam te 
hoeven bewegen.

Inclusief oortelefoon
De headset past perfect in uw oor en de microfoon 
bevindt zich op het koord onder uw mond voor 
eenvoudig opnemen. Krijg onmiddellijk echovrije 
videobeelden met deze handige handset met 
ingebouwde microfoon.

Compatibel met alle services
De webcam en de webcamsoftware zijn ontworpen 
met het oog op alle instant messaging-services. U 
kunt video toevoegen aan Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger en andere services.

Installation Manager
Installeer uw webcam in een handomdraai met de 
handige Installation Manager. U hoeft alleen maar de 
eenvoudige, stapsgewijze instructies te volgen om de 
webcam in te stellen zodat deze perfect 
overeenkomt met uw computer.

Stabiele bevestiging
Met de multifunctionele standaard kunt u de webcam 
eenvoudig monteren op elke monitor, laptop, 
notebook of plat oppervlak.

Fotoknop
Met één druk op deze knop maakt uw webcam 
automatisch een foto. Dit is een geweldige manier 
om uw foto's toe te voegen aan e-mails, op 
webpagina's of in documenten.

Compatibel met alle software
De webcam is geschikt voor alle verkrijgbare, gratis 
en professionele imagingsoftware. Maak een foto van 
een video en open deze met een 
beeldbewerkingsprogramma.
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: CIF
• Videoresolutie: CIF
• Fotoresolutie: CIF
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: F2.2, D54°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Kleurdiepte: 24 bit

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

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, 

Multimediaheadset SHM2000

Software
• Voeg video toe: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Vista Home, Microsoft Windows Vista

• Processor: Pentium II 500 MHz of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB RAM

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

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5
• PC Link: USB 1.1

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

35 x 125 x 75 mm
• Gewicht van het product (g): 82

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 867000028287
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32418 6
• Hoeveelheid: 1
• Hoogte: 188 mm
• Lengte: 231 mm
• Breedte: 93 mm
• Brutogewicht: 0,376 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,275 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33417 8
• Hoeveelheid: 6
• Lengte: 400 mm
• Hoogte: 275 mm
• Breedte: 301 mm
• Brutogewicht: 3,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,336 kg
•

Specificaties
Webcam
CIF CMOS
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