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Videoinspelning
• Bildhastighet: 30 fps (bilder per sek)
• Bildsensortyp: CMOS

• Videoupplösning: CIF
• Max. interpolerad bildupplösning: VGA (640x480)
•

PC-kamera
CIF CMOS 
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