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appaa mukaasi ja napsi kuvi
N a
2 megapikselin digitaalikamera

Kaikenlaisten tilanteiden kuvaamiseen – näppärä 128 Mt:n Keyring 010-digitaalikamera. 

Kapasiteetti 300 kuvaa, tarkkuus 2,0 megapikseliä ja mahdollisuus siirtää kuvat PC:lle 

suoran USB-liitännän avulla. Nappaa kamera mukaasi ja ikuista muistot!

Valmis käyttöön
• Tyylikäs kaulahihna kulkee mukana kaikkialle!
• Erittäin kevyt ja kestävä magnesiumrunko
• Pieni ja kätevä – paino vain 45 grammaa

USB Plug & Play
• Suoralla USB-liitännällä tiedostot siirtyvät helposti ilman johtoja.
• Akun lataus USB-portin kautta

Musiikki tai data – aina mukana
• USB-massamuistit datatiedostojen tallennukseen ja siirtämiseen
• Ota sadoittain laadukkaita 2 megapikselin kuvia
• Sisäinen 128 Mt:n* muisti
Philips
Digitaalikamera

128 Mt*
KEY010
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Still-kuvien sieppaus
• Linssi: kiinteä polttoväli
• Himmennin: F3.0
• Tarkennusetäisyys: 1,3 m - ääretön
• Valotusalue: EV 7-14
• Kuvasensorin tyyppi: CMOS
• Kuvasensorin koko: 1/2" tuumaa
• Kuvien resoluutio: 2 MP
• Kuvatiedostoformaatti: JPEG
• Valkotasapaino: Automaattinen
• Etsin: 2-osainen optinen etsin
• Herkkyys: ISO-automaattisäätö (50-200)

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 128
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Kuvamuistin kapasiteetti: jopa 300 kuvaa
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus

Virta
• Akun kapasiteetti: 180
• Pariston malli: Litiumpolymeeri
• Latausaika: noin 3 h

Liitännät
• USB: USB 1.1

Mitat
• kotelomateriaali: Magnesium
• Pakkaustyyppi: D-box

• Pakkauksen mitat (L x K x S): 
150 x 150 x 46 mm

• Tukkupakkauksen mitat: 164 x 183 x 172 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Tuotteen paino: 0 045 kg
• Tuotteen mitat (L x K x S): 30 x 90 x 20 mm

Tarvikkeet
• CD-ROM: AY4490
• Kaulahihna: AY3296
• Pika-aloitusopas
• Tulostettu käyttöopas
• Johdot: USB-jatkojohto

Ohjelmisto
• Valokuvaohjelmisto: Photo impression, 

Kuvakoosteet

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Näytönohjain
• Kiintolevytila: 50 Mt
• Mac OS: 9-X ja uudemmat
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Suoritin: Vähintään 166 MHz:n Pentium MMX
• RAM-muisti: 128 Mt RAM

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote
•
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yylikäs kaulahihna

agnesiumrunko

ieni ja kätevä

uora USB-liitäntä
uoraa USB-liitäntää tukevat laitteet voi liittää suoraan 
ietokoneen USB-porttiin ilman johtoja. Tietokone 
unnistaa laitteen automaattisesti siirrettäväksi USB-
assamuistiksi (Windows 98 -käyttöjärjestelmiin 

arvitaan lisäohjain), jonka jälkeen voit siirtää tiedostoja 
indowsin Resurssienhallinnasta (tai Applen 

ansioista) laitteeseesi vetämällä ja pudottamalla. 
appaleiden ja tietojen lataaminen ei ole koskaan ollut 
äin helppoa!

kun lataus USB:n kautta
kun lataaminen USB-portin kautta on vaivattomin 
apa ladata laite. Et tarvitse erillisiä latureita tai johtoja 
 laite tarvitsee vain liittää tietokoneen USB-porttiin.

SB-massamuisti
SB-massamuistilaitteet ovat kätevä tapa tallentaa, 
armuuskopioida ja siirtää tiedostoja. Nämä laitteet 
iitetään tietokoneen USB-porttiin, eikä niiden 
äyttämiseen tarvita mitään erikoisohjelmistoja 
Windows 98- ja Windows ME-käyttöjärjestelmään on 
sennettava ohjaimet). Laite tulee automaattisesti 
äkyviin Windowsin Exploreriin siirrettävänä asemana, 

ohon vedät ja pudotat tiedostoja.

atojen kuvien kapasiteetti

isäinen 128 Mt:n* muisti

* 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on 
lopulta vaihdettava.  Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä 
vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).
Tallennuskapasiteetti on laskettu 5 MP:n kokoisten kuvien 
mukaan.
Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Digitaalikamera
128 Mt*  


