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Video ve fotoğraf çekimi
• Sensör: CMOS
• Sensör çözünürlüğü: VGA
• Video çözünürlüğü: VGA
• Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
• Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
• Maks. oynatım hızı: 30 fps
• Mercek: F2.8, D50°
• Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
• Min. aydınlık: < 5 lüks
• Renk derinliği: 24 bit

Mekanik
• Dizüstü bilgisayar bağlantısı: Hayır
• LCD bağlantısı: Hayır
• CRT standı: Hayır
• Masa üstü standı
• Dahili dijital mikrofon
• Hızlı erişim tuşu
• Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Hızlı kurulum kılavuzu, 

kullanım kılavuzu

Yazılım
• VLounge: Temel bilgiler
• Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

System Gereksinimleri
• İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
• RAM hafıza: 128 MB RAM
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• Internet bağlantısı
• Sabit disk alanı: 200 MB
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlanabilirlik
• PC Bağlantısı: USB 1.1
•

PC Kamerası
VGA CMOS 
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