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Snímanie videa a momentiek
• Senzor: CMOS
• Rozlíšenie senzora: QVGA
• Rozlíšenie videa: QVGA
• Rozlíšenie momentky: QVGA
• Rozl. vloženej momentky: VGA
• Max. rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu
• Šošovky: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Min. intenzita osvetlenia: < 10 luxov
• Hĺbka farieb: 24 bit

Mechanizmus
• Svorka prenosného počítača: nie
• Svorka LCD: nie
• CRT stojan: nie
• Stojan na stôl: áno
• Digitálny vstavaný mikrofón: nie
• Tlačidlo pre rýchle spustenie: áno
• Tlačidlo momentky: áno

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Rýchla inštalačná 

príručka, Manuál používateľa, Externý mikrofón

Softvér
• VLounge: Základné
• Pridať video k: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Procesor: Pentium II 500MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 128 MB RAM
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Pripojenie na Internet: áno
• Miesto na pevnom disku: 200 MB
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika: áno

Pripojiteľnosť
• Počítačové prepojenie: USB 1.1
•

Počítačová kamera
CIF CMOS 
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