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Conexiune superbă, realistă

Experimentaţi apelurile video care vă taie răsuflarea. Bucuraţi-vă de înalta rezoluţie video pentru 
conexiuni realiste cu prietenii şi familia. Acest pachet include de asemenea o memorie flash USB 
cu o capacitate de stocare de 2 GB pentru a muta fişierele de date mari într-o memorie flash.

Cea mai bună calitate a imaginii
• 5 megapixeli, pentru o calitate excelentă a imaginii
• Zoom digital 5x pentru prim-planuri superbe
• Atmosferă naturală la 60 de cadre pe secundă
• Microfon digital integrat pentru sunet de calitate
• Obiectivul panoramic permite includerea mai multor persoane în imagine
• Sistemul urmărește automat faţa

Funcţii video amuzante
• Schimbaţi fundalul
• Încadrări și efecte video amuzante
• Adăugaţi-vă propriul logo pentru a personaliza transmisia prin web

Include o memorie flash USB
• Capacitate de stocare de 2 GB pentru fișiere mari de date
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
• Software preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat



 Fotografii de 5 megapixeli
Tehnologia de ultimă oră permite atingerea unei 
rezoluţii de 5 MP pentru fotografii, la o calitate 
suficient de ridicată pentru a tipări imagini de 
dimensiunea unui poster, la rezoluţie mare. 
Software-ul special permite atingerea unei rezoluţii 
interpolate de 2 MP pentru streaming video.

Zoom digital 5x
Apropiaţi și îndepărtaţi pentru a obţine încadrarea 
perfectă pentru orice imagine. Zoomul este 
controlat integral de către dumneavoastră prin 
intermediul interfeţei de pe ecran în timp ce 
vizualizaţi imaginea pentru a o putea ajusta perfect.

Filmare la 60 de cadre pe secundă
Creaţi videoclipuri naturale, la 60 de cadre pe 
secundă. Acest nivel de calitate este ideal pentru 
videochat cu prietenii și monitorizare de înaltă 
calitate.

Microfon digital integrat
Microfonul digital integrat vă permite să vorbiţi 
natural și liber sau să adăugaţi sunet la înregistrarea 
unui videoclip.

Obiectiv panoramic
Obiectivul panoramic, de înaltă calitate, oferă un 
câmp vizual mai larg. Obiectivul panoramic 
funcţionează în același mod ca orice obiectiv foto 
panoramic și permite includerea mai multor 
persoane în imagine, fără pierderi de calitate video.

Urmărire automată a feţei
Software-ul de ultimă generaţie al camerei 
detectează automat faţa dumneavoastră și 
deplasează obiectivul pentru a vă urmări în timp ce vă 
mișcaţi. Rămâneţi în centrul imaginii chiar și în timpul 
videoconferinţelor. Aveţi astfel libertatea de a vă 
exprima și de a conversa natural.

Schimbaţi fundalul
Înlocuiţi fundalul real și păcăliţi-vă prietenii, făcându-
i să creadă că vă aflaţi în altă parte! Vă puteţi mișca 
absolut normal în timp ce software-ul se va ocupa de 
modificarea fundalului din spatele dumneavoastră. 
Puteţi alege unul dintre cele 15 fundaluri, sau puteţi 
încărca și proiecta un fundal propriu.

Capacitate de stocare de 2 GB
Cei 2 GB vă oferă posibilitatea de a schimba și 
împărtăși fișiere mult mai mari sau mai multe prin 
portul USB al computerului sau laptop-ului 
dumneavoastră.

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Software ușor de utilizat inclus
Este inclusă o suită software completă, care va rula 
automat de pe unitatea flash USB și vă va permite 
accesul la caracteristici utile precum, Protecţia 
parolei, Sincronizarea fișierelor, Comprimarea 
datelor, USB pierdut și găsit și Informaţii USB. În plus, 
se oferă un test de 30 de zile pentru Portable 
Microsoft Outlook Express, sincronizarea 
articolelor preferate și navigarea pe internet fără 
urme.
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Captură video și instantanee
• Senzor: CMOS
• Rezoluţie senzor: 1,3 MP
• Obiectiv: F2.8, D80°
• Balans de alb: 2600 – 7600 k
• Rezoluţie video: 1,3 MP
• Rezoluţie instantaneu: 1,3 MP
• Rezoluţie instantaneu interpolată: 5,0 MP
• Rată de afișare max.: 60 cadre/s
• Iluminare minimă: < 5 lux
• Profunzime culori: 24 bit

Elemente mecanice
• Sistem de susţinere laptop
• Sistem de susţinere LCD
• Stativ CRT
• Stativ desktop
• Microfon digital încorporat
• Buton Quicklaunch
• Buton Instantaneu

Accesorii
• Accesorii incluse: Memorie flash USB FM02FD20S

Software
• VLounge: Premium
• Adăugare video la: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 
ICQ, QQ

Cerinţe sistem
• Procesor: Pentium III 800 MHz sau superior

• Memorie RAM: 512 MB RAM
• Sistem de operare: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Spaţiu pe hard disk: 200 MB
• Conexiune la Internet
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Conectivitate
• PC Link: USB 2.0

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Greutate brută: .33 kg
• Greutate netă: 0,105 kg
• Greutate proprie: 0,225 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40 x 30 x 22 cm
• Greutate brută: 2,8 kg
• Greutate netă: 0,63 kg
• Greutate proprie: 2,17 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Dimensiunile produsului cu stativ (L x Î x A): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Greutate (cu stand): 0,105 kg
•

Specificaţii
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