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Vastleggen, delen en dragen
2.0 megapixels digitale camera
Leg actie en emotie vast met de extra kleine, slanke 128 MB KEY010 Draagbare digitale
camera. 300 foto's met een resolutie van 2,0 megapixels. Deel herinneringen op de PC
via directe aansluiting op USB. Gebruik de camera onderweg en laat daarna uw
herinneringen 'tot leven komen'.
Klaar om te dragen, klaar om te vertrekken
• Modieus halskoord - draag hem overal!
• Ultralichte, sterke en duurzame magnesium behuizing
• Klein en draagbaar - weegt slechts 45 gram
USB Plug & Play
• Directe USB-aansluiting voor overdracht zonder kabels!
• Direct batterijen opladen via USB
Uw foto's en gegevens gaan elke dag met u mee
• USB Mass Storage voor het opslaan en meenemen van gegevensbestanden
• Maak honderden kwaliteitsfoto's van 2 megapixel
• 128 MB* ingebouwd geheugen
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Technische specificaties

Stilstaande beelden vastleggen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lens: vaste focuslengte
Diafragma: F 3,0
Focusafstand: 1,3 m tot oneindig
Belichtingsbereik: EV 7-14
Type beeldsensor: CMOS
Grootte beeldsensor: 1/2 inch inch
Beeldresolutie: 2 miljoen
Indeling beeldbestanden: JPEG
Witbalans: Automatisch
Zoeker: Optische zoeker met twee elementen
Gevoeligheid: ISO 50-200 (automatische
aanpassing)

Opslagmedia

• Ingebouwde geheugencapaciteit: 128
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit foto: Maximaal 300
afbeeldingen
• Voldoet aan Mass Storage Class

Voeding

Productkenmerken
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
150 x 150 x 46 mm
• Afmetingen van hoofdverpakking:
164 x 183 x 172 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van het product: 0,045 kg
• Afmetingen van product (B x H x D):
30 x 90 x 20 mm

Accessoires
•
•
•
•
•

CD-ROM: AY4490
Halskoord: AY3296
Snelstartgids
Afgedrukte gebruikershandleiding
Kabels: USB-verlengsnoer

Software

• Beeldsoftware: Photo Impression, Collage
creator

Systeemvereisten

Directe aansluiting op USB
Apparaten met een directe USB-aansluiting kunnen
zonder kabel worden aangesloten op de USB-poort. De
computer herkent het apparaat automatisch als een
verwijderbaar USB Mass Storage-apparaat (extra
stuurprogramma's vereist voor Windows 98), zodat u
bestanden gemakkelijk via Windows Verkenner (of
Apple-mappen) tussen de computer en het apparaat
kunt slepen. Sla elke dag muziek en gegevens op het
apparaat op voor meer plezier onderweg.
Direct batterijen opladen via USB
Er is niks zo gemakkelijk als batterijen direct opladen
via USB. Kabels en opladers zijn verleden tijd. Sluit het
apparaat gewoon aan op de PC en de batterijen worden
opgeladen.
USB-apparaat voor massaopslag
Met de USB-apparaten voor massaopslag beschikt u
over een handige manier om bestanden op te slaan en
mee te nemen of om reservekopieën te maken. U kunt
de apparaten via een USB-aansluiting op de computer
aansluiten. Er is geen speciale software vereist (alleen
extra stuurprogramma's voor Windows 98 en ME). Het
apparaat wordt automatisch als een verwijderbaar
stuurprogramma in Windows Verkenner weergegeven.
Op deze manier kunt u gemakkelijk bestanden van en
naar het apparaat slepen.

• USB: USB 1.1
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Afmetingen

Ecologische specificaties

Magnesium behuizing

•

Klein en draagbaar

• Capaciteit van de batterij: 180
• Batterijtype: LI-Polymer
• Oplaadtijd: ongeveer 3 hr

Connectivity

• Materiaal van de behuizing: Magnesium
• Verpakkingstype: D-box

CD-ROM drive
Videokaart
Ruimte op harde schijf: 50 MB
Mac OS: 9-X en hoger
PC-besturingssysteem: Win 98 SE, 2000, ME, XP
Processor: Pentium MMX 166 MHz of hoger
RAM-geheugen: 128 MB RAM

Modieus halskoord

• Loodvrij gesoldeerd product

Maak honderden foto's
128 MB* ingebouwd geheugen
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* 1 MB = 1 miljoen bytes. De daadwerkelijk beschikbare
opslagcapaciteit is lager.
* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen.
De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af
van het gebruik en de instellingen.
* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.
* De opslagruimte is gebaseerd op beelden van 5 megapixels.
* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

