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Digitalt kamera med 2 megapixel

Optag enhver handling og følelse med det ultra-kompakte og slanke 128 MB Key010 

transportable digitale kamera. Tag 300 billeder med 2,0 megapixel, og del minder med 

andre på PC'en via Direct USB. Tag det med over alt, så du er forberedt, når der opstår 

mindeværdige begivenheder.

Klar til at bære, klar til at tage afsted
• Smart halsrem - kan bruges over alt!
• Ultralet, robust og holdbart magnesiumkabinet
• Lille og bærbar - vejer kun 45 gram

USB Plug and Play
• USB Direct til nem filoverførsel uden kabler!
• Direkte batteriopladning via USB

Din billeder, dine data - på farten, hver dag
• USB enhed til lagring og transport af dine datafiler.
• Tag hundredvis af 2 megapixel kvalitetsbilleder
• 128 MB* indbygget hukommelse
Philips
Digitalkamera

128 MB*
KEY010
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Still-billede optagelse
• Objektiv: Fast brændvidde
• Blænde: F3.0
• Fokuseringsafstand: 1,3 m til uendeligt
• Eksponeringsområde: EV 7-14
• Billedsensor: CMOS
• Billedsensor størrelse: 1/2" tomme
• Billedopløsning: 2 megapixel
• Billedfilformat: JPEG
• Hvidbalance: Automatisk
• Søger: Optisk søger med 2 elementer
• Følsomhed: ISO 50-200 automatisk justering

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelseskapacitet: 128
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Billed hukommelseskapacitet: op til 300 billeder
• Mass Storage Class kompatibel

Strømforsyning
• Batterikapacitet: 180 mAh
• Batteritype: LI-polymer
• Opladningstid: ca. 3 t

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 1.1

Mål
• kabinetmateriale: Magnesium
• Emballagetype: D-box

• Mål på emballage (B x H x D): 
150 x 150 x 46 mm

• Mål på ydre emballage: 164 x 183 x 172 mm
• Enheder pr. kolli: 3
• Vægt: 0.045 kg
• Mål på produkt (B x H x D): 30 x 90 x 20 mm

Tilbehør
• CD-ROM: AY4490
• Halsrem: AY3296
• Quick Start Guide
• Trykt brugerhåndbog
• Kabler: USB-forlængerkabel

Software
• Foto-software: Photo Impression, Collage 

Creator

Systemkrav
• CD-ROM drev
• Grafikkort
• Harddisk-plads: 50 MB
• Mac OS: 9.X og nyere
• PC OS: Win 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium MMX 166 MHz eller større
• RAM hukommelse: 128 MB

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger
•
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mart halsrem

agnesiumkabinet

ille og bærbar

SB Direct
nheder med USB Direct kan tilsluttes direkte til en 
SB port på din PC, uden at det kræver et kabel. Din 
omputer genkender automatisk enheden som en 
dtagelig USB lagringsenhed (til Windows 98 kræves 
er yderligere drivere), så du nemt kan trække og slippe 
iler via Windows Stifinder (eller Apple mapper) mellem 
in computer og enheden. Du skal blot pakke enheden 
ed musik og data til farten - hver dag.

irekte batteriopladning via USB
irekte batteriopladning via USB er ultra-bekvemt, når 
u oplader din enhed. Intet behov for separate opladere 
ller kabler. Du skal blot tilslutte og oplade din enhed 
irekte på din PC.

SB lagringsenhed
SB lagringsenheder er praktiske til at gemme, 

ikkerhedskopiere og flytte dine filer. Enhederne 
ilsluttes din computer ved brug af en USB port, og der 
ræves ingen installation af special-software (kun 
indows 98 og Me kræver drivere). Enheden vises 

utomatisk som et udtageligt drev i Windows Stifinder, 
å du blot skal trække og slippe filer til og fra enheden.

ag hundredvis af billeder

28 MB* indbygget hukommelse

* 1 MB = 1 mio. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal 

opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden.  
Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer 
afhængigt af brug og indstillinger.
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- 
eller 128 kbps MP3-kode.
Lagerkapacitet baseret på 5 Mpixel for billeder.
Den faktiske overførselshastighed kan variere, afhængigt af, hvilket 
operativsystem og hvilken software du bruger.
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