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• Geen driver-installatie en kabel nodig.
• Direct opladen van batterij via USB aansluiting.
• Ultra lichtgewicht, huis van duurzaam magnesium.
• Eigentijdse vormgeving, smal en compact, gewicht 35 g.
• Nekband van zacht geweven stof. 
•  Geheugencapaciteit voor 800 foto's.
•  Beeldkwaliteit 1.3 Mega pixel.



Camera
- Beeldresolutie 307.200 pixels (beeldomvang 640 x 480).
- De sensor is een 0,25" CMOS.
- De lens heeft een vast diafragma F2.8 en een scherptediepte

vanaf 70 cm tot oneindig.
- Ingebouwd een 2 elementen optische viewfinder.
- Aan de achterzijde van het toestel is een statusindicator

geplaatst die bestaat uit 3 leds: rood, geel en groen.
- Het fotoformaat is JPEG.
- Automatische instelling van de witbalans.

USB aansluiting
- Snel en eenvoudig overbrengen van de afbeeldingen naar de

PC via de direct USB 1.1 aansluiting.
- Er is geen aparte aansluiting of losse kabel nodig voor het

opladen van de interne batterij. Opladen van de batterij
geschiedt zodra de Key Ring is aangesloten op de USB
connector.

- De oplaadtijd is 2 uur.

Aansluitingen
- Digitale uitgang USB 1.1.

Eisen aan het PC systeem
- Pentium III of hoger.
- 50 MB vrije ruimte op de hard disk.
- Windows 98SE of hoger.
- Mac. G3 of hoger / Mac OS 9-x.
- USB 1.1 of hoger.

Meegeleverde accessoires
- CD-ROM met Foto manager en gebruiksaanwijzing.
- Nekband van zacht geweven stof. 
 

Technische gegevens

Camera
Resolutie : 307.200 Pixels
Diafragma vast : F2.8
Scherp vanaf : 70 cm tot oneindig

Systeem
Geheugen : 64 MB intern 
Software : Foto manager (CD-ROM)

Algemeen
Voeding

batterij : Li-ion ingebouwd 
oplaadtijd : 2 uur voor volledig laden bij
alleen opladen 

Gewicht : 35 gram
Afmetingen (b x h x d): 29 x 86 x 18 mm
EAN code : 87 10895 76771 2
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