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Mükemmel, gerçek gibi 

video bağlantısı
Nefes kesen görüntülü arama deneyimini yaşayın. Arkadaşlarınız ve ailenizle gerçeğe çok benzeyen 
yüksek çözünürlüklü görüntünün keyfini çıkarın. Bu paket ayrıca, büyük veri dosyalarını anında değiş 
tokuş etmek için 2 GB depolama kapasitesine sahip bir USB Flash Sürücü içerir.

Etkileyici video kalitesi
• 5 megapiksel ile mükemmel görüntü kalitesi
• Süper yakın çekimler için 5x dijital zoom
• Saniyede 60 kare görüntü sayesinde doğal deneyim
• Dahili dijital mikrofon ile kaliteli ses
• Geniș açılı objektif, görüntü karesine daha fazla kișinin girmesini sağlar.
• Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.

Keyifli video özellikleri
• Arkaplanınızı Değiștirin
• Heyecan verici eğlenceli çerçeveler ve efektler
• Kendi eğlence logonuzu ekleyerek web yayımınızı kișiselleștirin

USB Flash Sürücü dahil
• Geniș veri dosyaları için 2 GB saklama kapasitesi
• Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı
• Özel tasarlanmıș kolay kullanımlı yazılım önceden yüklenmiștir



 5 megapiksel fotoğraflar
Fotoğraflar için 5 MP kullanılabilen bu teknoloji, 
yüksek çözünürlükte poster boyunda baskı alınması 
için yeterli kaliteyi sağlamaktadır. Özel yazılımdaki 
geliștirmeler sayesinde, 2 MP aralıklı video akıșı elde 
edilebilmektedir.

5x dijital zoom
Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için 
yakınlaștırın ya da uzaklaștırın. Görüntüye bakarken, 
zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek 
resmi mükemmel șekilde ayarlayabilirsiniz.

Saniyede 60 kare görüntü
Saniyede 60 kare ile doğal görünümlü, tam hareketli 
video olușturun. Arkadașlarınızla video sohbet ve 
yüksek kaliteli izleme için son derece uygundur.

Dahili dijital mikrofon
Dahili dijital mikrofon ile özgürce ve doğal bir 
biçimde konușabilir veya video klip kaydına ses 
ekleyebilirsiniz.

Geniș açılı objektif
Geniș açılı, yüksek kaliteli cam objektif ile daha geniș 
bir görüș alanı elde edersiniz. Geniș açılı objektif, 
geniș açılı fotoğraf objektifi gibi çalıșır ve video 
kalitesinden taviz vermeden daha fazla kișiyi kareye 
dahil edebilir.

Otomatik yüz takibi
Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü 
otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde 
lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında 
hareket etseniz bile görüntünün merkezinde 
kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade 
etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

Arkaplanınızı Değiștirin
Gerçek arkaplanınızı değiștirin ve arkadașlarınızı 
bașka bir yerde olduğunuza inandırın! Yazılım 
arkaplanınızı otomatik olarak doldururken, her 
zamanki gibi etrafta gezinebilir ve sohbet 
edebilirsiniz. Seçebileceğiniz 15 muhteșem arkaplan 
bulunmaktadır. Ayrıca kendi arka sahnenizi 
yükleyebilir ve oynatabilirsiniz.

2 GB saklama kapasitesi
Kullanıșlı 2 GB'lık kapasite ile, daha çok sayıda ve 
daha geniș dosyaları masaüstü ya da dizüstü 
bilgisayarınızın USB portu üzerinden paylașabilirsiniz.

Hızlı veri aktarımı
Yüksek veri aktarım hızı, geniș multimedya 
dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine 
kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme 
sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Kullanımı kolay yazılım dahildir
USB flash sürücüden doğrudan çalıșacak ve Koruma 
parolası, Dosya senkronizasyonu, Veri sıkıștırma, 
USB kayıp bulundu ve USB bilgileri gibi faydalı 
özelliklere erișim sağlayacak bütün bir yazılım paketi 
dahildir. Ayrıca, Tașınabilir Microsoft Outlook 
Express, Sık Kullanılanlar senkronizasyonu ve izsiz 
Internet gezinmesi için 30 günlük deneme ile birlikte 
gelir.
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Video ve fotoğraf çekimi
• Sensör: CMOS
• Sensör çözünürlüğü: 1,3 MP
• Mercek: F2,8, D80°
• Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
• Video çözünürlüğü: 1,3 MP
• Fotoğraf çözünürlüğü: 1,3 MP
• Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: 5,0 MP
• Maks. oynatım hızı: 60 fps
• Min. aydınlık: < 5 lüks
• Renk derinliği: 24 bit

Mekanik
• Dizüstü bilgisayar bağlantısı
• LCD bağlantısı
• CRT standı
• Masa üstü standı
• Dahili dijital mikrofon
• Hızlı erișim tușu
• Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: USB Flash Sürücü 

FM02FD20S

Yazılım
• VLounge: Premium
• Video ekleme özelliği: Skype, Windows Live 

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

Sistem Gereksinimleri
• İșlemci: Pentium III 800MHz veya üstü
• RAM hafıza: 512 MB RAM
• İșletim Sistemi: Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
• Sabit disk alanı: 200 MB
• İnternet bağlantısı
• Ses kartı
• USB: Boș USB portu
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlantı
• PC Bağlantısı: USB 2.0

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Brüt ağırlık: ,33 kg
• Net ağırlık: ,105 kg
• Dara ağırlığı: ,225 kg

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 40 x 30 x 22 cm
• Brüt ağırlık: 2,8 kg
• Net ağırlık: 0,63 kg
• Dara ağırlığı: 2,17 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Standla birlikte ürün boyutları (G x Y x D): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Ağırlık (stand ile): ,105 kg
•
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