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Optagelse af video & snapshots
• Sensor: CCD
• Sensoropløsning: VGA
• Videoopløsning: VGA
• Snapshot-opløsning: VGA
• Interpoleret snapshot-opløsning: 1,3 MP
• Maks. billedhastighed: 90 fps
• Objektiv: F2.2, D55°
• Hvidbalance: 2600 – 7600 k
• Minimumsbelysning: < 1 lux
• Farvedybde: 24 bit

Mekanik
• Beslag til bærbar computer
• LCD-beslag
• CRT-holder
• Desktop-holder
• Indbygget digital mikrofon
• Quicklaunch-knap
• Snapshot-knap

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, 

Brugervejledning

Software
• VLounge: Avanceret
• Føj video til: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 500MHz eller hurtigere
• RAM-hukommelse: 128 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-tilslutning
• CD-ROM eller DVD-ROM drev

Tilslutningsmuligheder
• PC Link: USB 1.1
• Kabellængde: 2,1 m

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvægt (g): 115 dB

Emballagedata
• 12 NC: 908210004494
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
• Bruttovægt: 0,440 kg
• Højde: 230 mm
• Længde: 190 mm
• Bredde: 90 mm
• Mængde: 1
• Taravægt: 0,325 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 3,240 kg
• Taravægt: 2,340 kg
• Højde: 248 mm
• Længde: 387 mm
• Bredde: 285 mm
•

Videokamera med Pixel Plus
VGA CCD 
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