
ωτογραφίστε, µοιραστείτε & 
Φ
φορέστε
Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 2 Mpixel

Καταγράψτε δράση και συναισθήµατα µε την εξαιρετικά µικρή και κοµψή Φορητή 

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Key010 128MB. Τραβήξτε 300 φωτογραφίες σε 2.0 

Mpixels και µοιραστείτε τις αναµνήσεις στο PC µέσω Direct USB.

Φορέστε το και βγείτε έξω
• Μοντέρνο λουράκι για τον αυχένα - φοριέται παντού!
• Σώµα από µαγνήσιο, ιδιαίτερα ελαφρύ και ανθεκτικό
• Μικρό και φοριέται - ζυγίζει µόνο 45 γραµµάρια

USB Plug & Play
• Direct USB για εύκολη µεταφορά αρχείων χωρίς καλώδια!
• Απευθείας φόρτιση µπαταρίας µέσω USB

Οι φωτογραφίες και τα δεδοµένα σας µαζί σας - κάθε µέρα
• Μαζική αποθήκευση USB για αποθήκευση και µεταφορά των αρχείων δεδοµένων
• Λήψη εκατοντάδων φωτογραφιών ποιότητας 2 megapixel
• Ενσωµατωµένη µνήµη 128 MB*
Philips
Ψηφιακή φωτογραφική 
µηχανή

128 MB*
KEY010
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
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Εγγραφή ακίνητης εικόνας
• Φακός: Σταθερό µήκος εστίασης
• ∆ιάφραγµα: F3.0
• Απόσταση εστίασης: 1,3 µ. έως το άπειρο
• Εύρος έκθεσης: EV 7-14
• Τύπος αισθητήρα εικόνας: CMOS
• Αισθητήρας µεγέθους εικόνας: 1/2 ίντσες ίντσα
• Ανάλυση εικόνας: 2 M
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Ισορροπία λευκού: Αυτόµατη
• Σκόπευτρο: Οπτικό σκόπευτρο 2 στοιχείων
• Ευαισθησία: Αυτόµατη ρύθµιση ISO 50-200

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 128
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Χωρητικότητα µνήµης εικόνων: µέχρι και 300 

φωτογραφίες
• Συµβατό µε κατηγ µαζικής αποθήκευσης: ναι

Τάση
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 180
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρ.

Συνδεσιµότητα
• USB: USB 1.1

∆ιαστάσεις
• υλικό περιβλήµατος: Μαγνήσιο
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

150 x 150 x 4" χιλ.

• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 
164 x 183 x 17" χιλ.

• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος προϊόντος: 0,045 κ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

30 x 90 x 20 χιλ.

Αξεσουάρ
• CD-ROM: AY4490
• Λουράκι αυχένα: AY3296
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης: ναι
• Έντυπες οδηγίες χρήσης: ναι
• Καλώδια: Καλώδιο επέκτασης USB

Λογισµικό
• Λογισµικό φωτογραφιών: Photo Impression, 

Collage creator

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Κάρτα εικόνας: ναι
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα Mac: 9-X και 

µεταγενέστερη έκδοση
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Win 98 SE, 

2000, ME, XP
• Επεξεργαστής: Ρentium MMX 166 MHz ή 

µεταγενέστερη έκδοση
• Μνήµη RAM: RAM 128 MB

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο
•
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ικρό και φοριέται

irect USB
ι συσκευές µε Direct USB µπορούν να συνδεθούν 
πευθείας µε τη θύρα USB του υπολογιστή σας χωρίς 
αλώδια. Ο υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόµατα τη 
υσκευή ως αφαιρούµενη συσκευή µαζικής 
ποθήκευσης USB (τα Windows 98 απαιτούν 
πιπρόσθετα προγράµµατα οδήγησης) που σας 
πιτρέπει να µεταφέρετε και να αποθέσετε αρχεία 
έσω της εφαρµογής Windows Explorer (ή Apple 
olders) ανάµεσα τον υπολογιστή και τη συσκευή. Απλά 
εταφέρετε στη συσκευή µουσική και δεδοµένα 
ποιαδήποτε στιγµή, κάθε µέρα.

πευθείας φόρτιση µπαταρίας µέσω USB
 απευθείας φόρτιση µπαταρίας µέσω USB διευκολύνει 
ξαιρετικά την επαναφόρτιση της συσκευής σας. ∆ε 
ρειάζεται να ασχοληθείτε µε ξεχωριστούς φορτιστές ή 
αλώδια, απλά συνδέστε και φορτίστε τη συσκευή σας 
πευθείας στον υπολογιστή σας.

υσκευή µαζικής αποθήκευσης USB
ι συσκευές µαζικής αποθήκευσης USB προσφέρουν 
ναν άνετο τρόπο για την αποθήκευση, τη δηµιουργία 
ντιγράφων ασφαλείας και τη µεταφορά των αρχείων 
ας. Συνδέονται µε το PC σας µέσω USB και δεν 
ρειάζεται ειδικό λογισµικό για την εγκατάστασή τους 
προγράµµατα οδήγησης χρειάζονται µόνο για τα 

indows 98 και ΜΕ). Η συσκευή εµφανίζεται 
υτόµατα ως αφαιρούµενη µονάδα στον Windows 
xplorer και επιτρέπει την απλή µεταφορά και απόθεση 
ων αρχείων σας προς και από τη συσκευή.

ήψη εκατοντάδων φωτογραφιών

νσωµατωµένη µνήµη 128 MB*

* 1MB = 1 εκατοµµύριο byte, η διαθέσιµη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι µικρότερη.

* Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες έχουν περιορισµένο αριθµό 
κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν.  Η 
διάρκεια ζωής και ο αριθµός των κύκλων φόρτισης της µπαταρίας 
ποικίλλουν ανάλογα µε τη χρήση και τις ρυθµίσεις.
Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά τραγούδι 
και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.
Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε εικόνες 5 Mpixel.
Η πραγµατική ταχύτητα µεταφοράς ενδέχεται να 
διαφοροποιείται µε βάση το λειτουργικό σύστηµα και τη 
διαµόρφωση του λογισµικού.
KEY010/00

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή
128 MB*  


