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video kayıt
• Oynatım hızı: 30 fps
• Görüntü sensörü tipi: CMOS

• Video çözünürlüğü: CIF
• Maks resim çekim çözünürlüğü: VGA (640x480)
•

PC Kamerası
CIF CMOS 
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