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Videochatta nu!

Det har aldrig varit lättare att träffa släkt och vänner över Internet. Med den här lättanvända 
webbkameran kan du videochatta kostnadsfritt med Skype, Windows Live Messenger eller 
andra kostnadsfria tjänster. Ett headset ingår också så att du kan komma igång direkt.

Högkvalitativa foton och videor
• Jämn bild med 30 bilder per sekund
• VGA-upplösning (640 x 480) för skarpa bilder
• Vrid kameran 360° på den vridbara leden

Perfekt användarvänlig
• In-ear-headset med mikrofon för chattande utan eko
• Kompatibel med alla snabbmeddelandetjänster
• Installationshanterare för enkel installation
• Stabil montering på alla skärmar, bärbara datorer och bord
• Med fotoknappen kan du ta snygga foton direkt
• Kompatibel med alla tillgängliga bildprogram



 Video med 30 bilder per sekund
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 
bildrutor per sekund. Du får jämnare bilder och en 
bättre total videochattupplevelse.

VGA-upplösning
VGA (640 x 480) innebär att omkring 300 000 pixel 
används för att skapa hela bilden. Den här VGA-
upplösningen ger skarpa bilder för användning i 
dokument, e-postmeddelanden och på webbsidor.

Vridbar led
Använd webbkameran som du vill med den här 
praktiska vridbara leden. Vrid bara kameran 360° i 
vilken riktning du vill så kan du filma var som helst i 
rummet utan att behöva flytta på webbkameran.

In-ear-headset medföljer
Headsetet passar bekvämt i örat och mikrofonen 
sitter på sladden nedanför munnen för enkel 
inspelning. Du får video utan eko direkt med det här 
praktiska headsetet med inbyggd mikrofon.

Kompatibel med alla tjänster
Webbkameran och dess programvara har utformats 
med alla olika snabbmeddelandetjänster i åtanke. Du 
kan lägga till video till Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger och andra tjänster.

Installationshanterare
Installera webbkameran på bara några sekunder med 
den praktiska installationshanteraren. Följ bara de 
enkla, stegvisa instruktionerna så kan du installera 
webbkameran så att den passar datorn perfekt.

Stabil montering
Med den multifunktionella ställningen är det enkelt 
att montera webbkameran på alla bärbara datorer 
eller plana ytor.

Fotoknapp
Ta bilder automatiskt med webbkameran med bara 
en knapptryckning. Du kan dela med dig av dina 
bilder genom att lägga till dem i e-postmeddelanden, 
dokument och på webbsidor.

Kompatibel med all programvara
Webbkameran fungerar med all kostnadsfri och 
professionell bildprogramvara. Ta en bild eller 
stillbild från videon och öppna den med valfritt 
bildprogram.
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Spela in video och ta foton
• Sensor: CMOS
• Sensorupplösning: CIF
• Videoupplösning: CIF
• Fotoupplösning: CIF
• Max. bildhastighet: 30 fps (bilder/sek.)
• Objektiv: F2.2, D54°
• Vitbalansering: 2600 – 7600 k
• Färgdjup: 24 bitar

Mekanik
• Hållare för bärbar dator
• Hållare för LCD-skärm
• CRT-stativ
• Skrivbordsstativ
• Digital inbyggd mikrofon: Nej
• Fotoknapp

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Multimedieheadset, SHM2000

Programvara
• Lägg till video i: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, Microsoft 

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

• Processor: Pentium II 500 MHz eller snabbare

• RAM-minne: 128 MB RAM-minne
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning
• Hårddiskutrymme: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5
• PC Link: USB 1.1

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 35 x 125 x 75 mm
• Produktvikt (g): 82

Förpackningsinformation
• 12NC: 867000028287
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32418 6
• Kvantitet: 1
• Höjd: 188 mm
• Längd: 231 mm
• Bredd: 93 mm
• Bruttovikt: 0,376 kg
• Taravikt: 0,275 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33417 8
• Kvantitet: 6
• Längd: 400 mm
• Höjd: 275 mm
• Bredd: 301 mm
• Bruttovikt: 3,06 kg
• Taravikt: 2,336 kg
•

Specifikationer
Webbkamera
CIF CMOS
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