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Filmowanie i fotografowanie
• Przetwornik: CMOS
• Rozdzielczość przetwornika: QVGA
• Rozdzielczość wideo: QVGA
• Rozdzielczość zdjęcia: QVGA
• Interpolowana rozdzielczość zdjęcia: VGA
• Maks. liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s
• Obiektyw: f: 6 mm, F2.8, D42°
• Balans bieli: 2600–7600 k
• Min. oświetlenie: < 10 lx
• Głębia kolorów: 24 bit

Elementy mechaniczne
• Uchwyt do laptopa: Nie
• Uchwyt do monitora LCD: Nie
• Podstawa do monitora kineskopowego: Nie
• Podstawa biurkowa
• Wbudowany mikrofon cyfrowy: Nie
• Przycisk Quicklaunch
• Przycisk zdjęcia

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej 

instalacji, Podręcznik użytkownika, Mikrofon 
zewnętrzny

Oprogramowanie
• VLounge: Podstawowe
• Dodaj obraz do: Komunikator MSN, 

Komunikator Yahoo!, Komunikator AOL

Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Procesor: Pentium II 500 MHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB RAM
• Karta dźwiękowa
• USB: Wolny port USB
• Połączenie internetowe
• Pojemność dysku twardego: 200 MB
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Możliwości połączeń
• PC Link: USB 1.1
•
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