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Αποτύπωση στιγµιοτύπων & βίντεο
• Αισθητήρας: CMOS
• Ανάλυση αισθητήρα: VGA
• Ισορροπία λευκού: 2600 – 7600 k
• Ανάλυση εικόνας: VGA
• Φωτογραφική ανάλυση: VGA
• Παρεµβληθείσα φωτογραφική ανάλυση: SVGA
• Μέγιστος ρυθµός καρέ: 30 fps
• Βάθος χρώµατος: 24 bit

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

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Εξωτερικό µικρόφωνο

Λογισµικό
• VLounge: Βασικό
• Προσθήκη βίντεο σε: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Απαιτήσεις συστήµατος
• Επεξεργαστής: Pentium II στα 500 MHz ή 

ταχύτερος
• Μνήµη RAM: RAM 128 MB
• Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Κάρτα ήχου: ναι
• Σύνδεση Internet: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• 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): 

35 x 125 x 75 χιλ.
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 79

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210007071
• EAN/UPC/GTIN: 8710895942898
• Μικτό βάρος: 0,32 κ.
• Ύψος: 190 χιλ.
• Μήκος: 150 χιλ.
• Πλάτος: 90 χιλ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,241 κ.
• Ποσότητα: 1

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895979269
• Ποσότητα: 6
• Μικτό βάρος: 2,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,362 κ.
• Μήκος: 325 χιλ.
• Πλάτος: 295 χιλ.
• Ύψος: 230 χιλ.
• 12NC: 908210007071
•
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