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Captura de vídeo e instantâneos
• Sensor: CMOS
• Resolução do sensor: VGA
• Resolução de vídeo: VGA
• Resolução dos instantâneos: VGA
• Res. interpolada dos instantâneos: SVGA
• Taxa máx. de fotogramas: 30 fps
• Objectiva: F2.8, D50°
• Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 k
• Iluminação mín.: < 5 lux
• Profundidade de cor: 24 bit

Mecânica
• Grampo para portátil: Não
• Grampo para LCD: Não
• Suporte CRT: Não
• Suporte para secretária
• Microfone digital incorporado
• Botão Quicklaunch
• Botão Instantâneos

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Guia de instalação rápida, 

Manual do Utilizador

Software
• VLounge: Básico
• Adicionar vídeo a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processador: Pentium II a 500 MHz ou mais rápido
• memória RAM: 128 MB RAM
• Placa de som
• USB: Porta USB livre
• Ligação à Internet
• Espaço do disco rígido: 200 MB
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade
• ligação ao PC: USB 1.1
•

Câmara de PC
VGA CMOS 
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