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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: VGA
• Video resolutie: VGA
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: SVGA
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: F 2,8, D 50°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

Techniek
• Laptopbeugel: Nee
• LCD-beugel: Nee
• CRT-standaard: Nee
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Snelstartknop
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Gebruikershandleiding

Software
• VLounge: Basis
• Voeg video toe: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 500 MHz of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• PC Link: USB 1.1
•

PC-camera
VGA CMOS 
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