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Kahde
• Lois
• Skyp
• Terä
• Auto
• Kään

Täyde
• Kiin
• Help
• Toim
• Toim
• Valo
• Voit
• VLo
Skype-WWW-kamera! Ota helposti upeita kuvia ja chattaa kaiuttomasti 

 avulla. Voit lisäksi lähettää sähköpostia sekä hallita ja arkistoida kuvia ja 

ä. Verkkokeskustelu ei ole koskaan ollut näin helppoa.

nkeskiset Skype-keskustelut
tava äänenlaatu multimediakuulokkeilla ja mikrofonilla
e-resoluutioista videokuvaa 30 kuvaa sekunnissa
viä valokuvia VGA-tarkkuudella (640 x 480)
maattinen kuvanoptimointi takaa loistavan kuvanlaadun
tyvä linssi täydelliseen tähtäykseen ja luonnollisiin kuviin

llinen käyttäjäystävällisyys
nittyy vakaasti matka- tai pöytätietokoneen näyttöön
pokäyttöinen asennuksen hallinta
ii Skypen ja muiden ilmaisten pikaviestipalvelujen kanssa
ii kaikkien kuvankäsittelyohjelmistojen kanssa

kuvapainikkeella hienoja kuvia nopeasti
 ottaa, arkistoida ja hallita kuvia ja videosanomia VLoungella
unge QuickLaunch -painike nopeaan toimintaan
 

Philipsin
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Videon ja valokuvien kuvaaminen
• Sensori: CMOS
• Kuvasensori: QVGA
• Videokuvan resoluutio: QVGA
• Kuvan resoluutio: QVGA
• Kuvan interpoloitu resoluutio: VGA
• Enimmäiskuvanopeus: 30 fps
• Linssi: f: 6 mm, F 2,8, D42°
• Valkotasapaino: 2600 – 7600 k
• Vähimmäisvalaistus: < 10 luksia
• Värin syvyys: 24 bittiä

Mekanismi
• Kannettavan tietokoneen kiinnike
• LCD-näytön kiinnike
• Kuvaputken teline
• työpöytäteline
• Kiinteä digitaalimikrofoni: Ei
• QuickLaunch-painike
• Valokuvapainike

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas, 

Käyttöopas, Multimediakuulokkeet

Ohjelmisto
• Lisää videokuvaa: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Järjestelmävaatimukset
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP

• Suoritin: Vähintään 500 MHz:n Pentium II

• RAM-muisti: 128 Mt RAM
• Äänikortti
• USB: Vapaa USB-portti
• Internet-yhteys
• Kiintolevytila: 200 Mt
• CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Liitännät
• Johdon pituus: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 74 x 142 x 74 mm
• Tuotteen paino (g): 120

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Kokonaispaino: 0,436 kg
• Korkeus: 190 mm
• Pituus: 190 mm
• Leveys: 90 mm
• Määrä: 1
• Taara: 0,316 kg

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 3,156 kg
• Taara: 2,436 kg
• Pituus: 387 mm
• Leveys: 285 mm
• Korkeus: 208 mm
•

WWW-kamera
CIF CMOS 

Tekniset tiedot
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