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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: QVGA
• Videoresolutie: QVGA
• Fotoresolutie: QVGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: VGA
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: f: 6 mm, F 2,8, D 42°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 10 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel
• CRT-standaard
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon: Nee
• Snelstartknop: Nee
• Fotoknop
• LCD-beugel

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing, 
Externe microfoon

Software
• Voeg video toe: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 500 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

74 x 142 x 74 mm
• Gewicht van het product (g): 106

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210008562
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97590 2
• Brutogewicht: 0,322 kg
• Hoogte: 170 mm
• Lengte: 150 mm
• Breedte: 90 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,216 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97972 6
• Brutogewicht: 2,392 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,756 kg
• Hoogte: 188 mm
• Lengte: 316 mm
• Hoeveelheid: 6
• Breedte: 285 mm
•

Webcam
CIF CMOS 
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