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Videon ja valokuvien kuvaaminen
• Sensori: CMOS
• Kuvasensori: VGA
• Valkotasapaino: 2600 – 7600 k
• Videokuvan resoluutio: VGA
• Kuvan resoluutio: VGA
• Kuvan interpoloitu resoluutio: SVGA
• Enimmäiskuvanopeus: 30 fps
• 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
• VLounge: Peruskäyttö
• Lisää videokuvaa: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Järjestelmävaatimukset
• Suoritin: Vähintään 500 MHz:n Pentium II
• RAM-muisti: 128 Mt RAM
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP

• Äänikortti
• Internet-yhteys
• Kiintolevytila: 200 Mt
• USB: Vapaa USB-portti
• 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): 35 x 125 x 75 mm
• Tuotteen paino (g): 79

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210008577
• EAN/UPC/GTIN: 8710895976183
• Kokonaispaino: 0,418 kg
• Korkeus: 190 mm
• Pituus: 190 mm
• Leveys: 90 mm
• Taara: 0,339 kg
• Määrä: 1

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 8710895990325
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 3,6 kg
• Taara: 3,126 kg
• Pituus: 405 mm
• Leveys: 295 mm
• Korkeus: 230 mm
• 12NC: 908210008577
•
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