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 Skype-kameraet! Det er enkelt å bruke, tar flotte bilder og har 

er for ekkofri chatting. Du kan også sende e-post, administrere og arkivere 

eoklipp med noen få klikk. Videochatting er enklere enn noen gang.

en videochatting med Skype
imediehodesett og hodemikrofon gir best lydkvalitet
ilder per sekund video med Skype-oppløsning
-oppløsning (640 x 480) for skarpe bilder
matisk bildeoptimalisering for fantastisk bildekvalitet

ibar linse for perfekt fokusering og naturlige bilder

utt brukervennlig
il montering på alle skjermer, bærbare og stasjonære
llation manager for enkelt oppsett
 kompatibel med Skype og andre meldingstjenester
patibel med alle tilgjengelige bilderedigeringsprogrammer
 fotograferingsknappen kan du ta flotte bilder umiddelbart
rkiver og håndter bilder og videomeldinger med VLounge

unge QuickLaunch-knapp for hurtig drift
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Filme og ta bilder
• Sensor: CMOS
• Sensoroppløsning: QVGA
• Videooppløsning: QVGA
• Fotooppløsning: QVGA
• Interpolert fotooppløsning: VGA
• Maks. bildehastighet: 30 fps
• Linse: f: 6 mm, F 2,8, D 42°
• Hvitbalanse: 2600–7600 k
• Min. belysningsstyrke: < 10 lux
• Fargedybde: 24 bit

Mekanikk
• Feste for bærbar PC
• LCD-feste
• CRT-stativ
• Stativ for stasjonær PC
• Innebygd digital mikrofon: Nei
• Quicklaunch-knapp
• Fotograferingsknapp

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, 

Brukerhåndbok, Multimediahodetelefoner

Programvare
• Legg video til: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Prosessor: Pentium II 500 MHz eller raskere

• RAM-minne: 128 MB RAM
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling
• Harddiskplass: 200 MB
• CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,5 m
• PC-link: USB 1.1

Mål
• Produktmål (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvekt (g): 120

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Bruttovekt: 0,436 kg
• Høyde: 190 mm
• Lengde: 190 mm
• Bredde: 90 mm
• Antall: 1
• Taravekt: 0,316 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Antall: 6
• Bruttovekt: 3,156 kg
• Taravekt: 2,436 kg
• Lengde: 387 mm
• Bredde: 285 mm
• Høyde: 208 mm
•

Web-kamera
CIF CMOS 
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