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Videochatování bez čekání!

Online komunikace s přáteli a rodinou nikdy nebyla snazší. S touto snadno použitelnou webovou 
kamerou můžete bezplatně využívat videohovory pomocí aplikace Skype, Windows Live 
Messenger a dalších bezplatných služeb. Dodává se s mikrofonem, takže můžete hned začít.

Vysoce kvalitní fotografie a video
• Plynulý obraz s 30 snímky za sekundu
• Rozlišení VGA (640 x 480) zajišťuje ostré obrázky
• Otočný kloub umožňuje otáčet kameru o 360°

Dokonale jednoduché ovládání
• Externí mikrofon pro optimální umístění
• Kompatibilní se všemi službami okamžitého zasílání zpráv
• Správce instalace umožňuje snadné nastavení
• Stabilní držák pro každý monitor, laptop nebo stůl
• Tlačítko Snímek umožňuje pořizovat skvělé fotografie
• Kompatibilní se všemi dostupnými aplikacemi pro práci s grafikou



 Video s 30 snímky za sekundu
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz díky 
videu s 30 snímky za sekundu. To zajišťuje plynulejší 
obraz videa a všestranně lepší zážitek z video 
chatování.

Rozlišení VGA
Rozlišení VGA (640 x 480) znamená, že k vytvoření 
celého obrazu je použito přibližně 300 000 pixelů. 
Toto rozlišení zajišťuje ostré obrázky pro použití 
v dokumentech, na webových stránkách a 
v elektronické poště.

Otočný kloub
Díky technickému řešení s praktickým otočným 
kloubem máte volnost při nahrávání webovou 
kamerou. Otočte kameru o 360° jakýmkoli směrem 
a nahrávejte kdekoli v pokoji, aniž byste museli 
kameru přesunout.

Externí mikrofon přiložen
Se samostatným externím mikrofonem máte volnost 
při výběru umístění tam, kde nejlépe zachytí váš hlas 
při uvolněném online video chatování.

Kompatibilní s veškerými službami
Technické řešení webové kamery a jejího softwaru 
zohledňuje všechny služby okamžitého zasílání zpráv. 
Obohaťte Skype, Windows Live Messenger, Yahoo!, 
AOL Instant Messenger a další služby o video.

Správce instalace
Díky praktickému správci instalace webovou kameru 
nainstalujete za pár sekund. Sledujte krok po kroku 
snadné pokyny a webovou kameru nastavte tak, aby 
dokonale odpovídala počítači.

Stabilní držák
Multifunkční podstavec usnadňuje umístění 
webkamery na každý monitor, laptop, notebook 
nebo plochý povrch.

Tlačítko Snímek
Pouhým jedním stisknutím tohoto tlačítka webová 
kamera automaticky pořídí snímek. Je zábavné sdílet 
své snímky přidáním do e-mailu, na web nebo do 
dokumentu.

Kompatibilní s veškerým softwarem
Webová kamera spolupracuje se všemi dostupnými 
freewarovými i profesionálními aplikacemi pro práci 
s grafikou. Pořiďte snímek nebo momentku z videa a 
otevřete je v jakémkoli programu pro práci 
s grafikou.
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Zachycení videa a snímků
• Snímač: CMOS
• Rozlišení čidla: CIF
• Rozlišení videa: CIF
• Rozlišení snímku: CIF
• Maximální snímková frekvence: 30 fps
• Objektiv: F2,2, D54°
• Vyvážení bílé: 2600 – 7600 k
• Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus
• Svorka pro laptop: Ano
• Svorka pro LCD: Ano
• Stojan pro monitor CRT: Ano
• Podstavec: Ano
• Zabudovaný digitální mikrofon: Ne
• Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, 

Externí mikrofon

Software
• Přidat video do: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Služba Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Vista Home, Microsoft Windows Vista

• Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší

• paměť RAM: 128 MB RAM
• Zvuková karta: Ano
• USB: Volný port rozhraní USB
• Připojení k internetu: Ano
• Místo na pevném disku: 200 MB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5
• připojení k počítači: USB 1.1

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 35 x 125 x 75 mm
• Hmotnost výrobku (g): 82

Údaje na obalu
• 12NC: 867000028286
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
• Množství: 1
• Výška: 186 mm
• Délka: 190 mm
• Šířka: 92 mm
• Hrubá hmotnost: 0,357 kg
• Hmotnost obalu: 0,366 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
• Množství: 6
• Výška: 220 mm
• Délka: 400 mm
• Šířka: 301 mm
• Hrubá hmotnost: 2,8 kg
• Hmotnost obalu: 1,549 kg
•

Specifikace
Webkamera
CIF CMOS
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