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bová kamera systému Skype! Lze ji snadno použít, zachycuje skvělé obrázky a 

hátka pro přenos řeči bez ozvěny. Několika klepnutími můžete rovněž posílat e-

vat a archivovat snímky a videoklipy. Video chatování nebylo nikdy tak snadné.

 chatování pro dva v systému Skype
imediální sluchátka a rameno mikrofonu pro kvalitní zvuk
o s 30 snímky za sekundu při rozlišení Skype
išení VGA (640 x 480) zajišťuje ostré obrázky
matický optimizátor obrazu pro vysokou kvalitu obrazu

čný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky

nale jednoduché ovládání
ilní držák pro každý monitor, laptop nebo stůl
vce instalace umožňuje snadné nastavení
onale kompatibilní se Skype a ostatními službami okamžitého zasílání zpráv
patibilní se všemi dostupnými aplikacemi pro práci s grafikou

ítko Snímek umožňuje pořizovat skvělé fotografie
oftwarem VLounge pořizujte, archivujte a spravujte snímky a V-maily.
ítko Rychlé spuštění VLounge pro okamžitý provoz
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Zachycení videa a snímků
• Čidlo: CMOS
• Rozlišení čidla: QVGA
• Rozlišení videa: QVGA
• Rozlišení snímku: QVGA
• Interpolované rozlišení snímku: VGA
• Maximální snímková frekvence: 30 fps
• Objektiv: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Vyvážení bílé: 2600 – 7600 k
• Min. osvětlení: < 10 lux
• 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 Rychlé spuštění: Ano
• Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Uživatelský manuál, Multimediální sluchátka

Software
• Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• 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 m
• připojení k počítači: USB 1.1

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 142 x 74 mm
• Hmotnost výrobku (g): 120

Údaje na obalu
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Hrubá hmotnost: 0,436 kg
• Výška: 190 mm
• Délka: 190 mm
• Šířka: 90 mm
• Množství: 1
• Hmotnost obalu: 0,316 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 3,156 kg
• Hmotnost obalu: 2,436 kg
• Délka: 387 mm
• Šířka: 285 mm
• Výška: 208 mm
•

Webová kamera
CIF CMOS 
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