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Zachycení videa a snímků
• Čidlo: CMOS
• Rozlišení čidla: VGA
• Objektiv: F2,8, D50°
• Vyvážení bílé: 2800 – 7600 k
• Rozlišení videa: VGA
• Rozlišení snímku: VGA
• Interpolované rozlišení snímku: SVGA
• Maximální snímková frekvence: 30 fps
• Min. osvětlení: < 10 lux
• Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus
• Svorka pro laptop: Ano
• Svorka pro LCD: Ne
• Stojan pro monitor CRT: Ne
• Podstavec: Ne
• Tlačítko Rychlé spuštění: Ne
• Tlačítko Snímek: Ne

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Uživatelský manuál

Software
• VLounge: Základní
• Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky
• Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB RAM
• Operační systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Zvuková karta: ano
• Připojení k Internetu: ano
• Místo na pevném disku: 200 MB
• USB: Volný port USB
• Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení
• připojení k počítači: USB 1.1

Údaje na obalu
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
• Hrubá hmotnost: 0 283 kg
• Hmotnost obalu: 0,241 kg
• Výška: 190 mm
• Délka: 150 mm
• Šířka: 90 mm
• Množství: 1

Vnější obal
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 2,6 kg
• Hmotnost obalu: 2,348 kg
• Výška: 230 mm
• Délka: 325 mm
• Šířka: 295 mm

Rozměry
• Hloubka výrobku: 20 mm
• Hmotnost výrobku (g): 60
•

Webová kamera
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