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Filme og ta bilder
• Sensor: CMOS
• Sensoroppløsning: VGA
• Videooppløsning: VGA
• Fotooppløsning: VGA
• Interpolert fotooppløsning: SVGA
• Maks. bildehastighet: 30 fps
• Linse: F 2,8, D 50°
• Hvitbalanse: 2600–7600 k
• Min. belysningsstyrke: < 5 lux
• Fargedybde: 24 bit

Mekanikk
• Feste for bærbar PC
• LCD-feste
• CRT-stativ
• Stativ for stasjonær PC
• Innebygd digital mikrofon
• Quicklaunch-knapp
• Fotograferingsknapp

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, 

Brukerhåndbok

Programvare
• VLounge: Premium
• Legg video til: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Prosessor: Pentium II 500 MHz eller raskere
• RAM-minne: 128 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling
• Harddiskplass: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 2,1 m
• PC-link: USB 1.1

Mål
• Produktmål (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvekt (g): 110

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210008637
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97714 2
• Bruttovekt: 0,435 kg
• Høyde: 230 mm
• Lengde: 190 mm
• Bredde: 90 mm
• Antall: 1
• Taravekt: 0,325 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97986 3
• Antall: 6
• Bruttovekt: 3,210 kg
• Taravekt: 2,550 kg
• Lengde: 387 mm
• Bredde: 285 mm
• Høyde: 248 mm
•

Web-kamera
VGA CMOS 
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