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 obiektywu i wskaźnikiem pracy

ię wszędzie, zawsze i w każdych warunkach. Jej unikalny giętki wysięgnik 

czyć do laptopa, a wbudowana lampka pozwala na prace w ciemnościach. 

ysz, zakryj obiektyw osłoną, złóż kamerę i gotowe!

nały do komunikacji w podróży
yczne ramię zapewnia dokładne ustawienie
suwana osłona obiektywu chroni kamerę, gdy nie jest używana
egrowana lampka oświetla użytkownika i klawiaturę

kiej jakości zdjęcia i nagrania wideo
ny obraz wideo z szybkością 30 klatek/s
konała rozdzielczość VGA zapewnia wysokiej jakości obrazy
matyczny optymalizator obrazów pozwala uzyskać doskonałą jakość obrazu

ykle łatwy w obsłudze
edżer instalacji ułatwia konfigurację
unge pozwala wykonywać, archiwizować i zarządzać zdjęciami i wideo-pocztą
dność z MSN, Skype i innymi bezpłatnymi komunikatorami internetowymi
dność z każdym dostępnym oprogramowaniem graficznym
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Filmowanie i fotografowanie
• Przetwornik: CMOS
• Rozdzielczość przetwornika: VGA
• Obiektyw: F2.8, D50°
• Balans bieli: 2800–7600 k
• Rozdzielczość wideo: VGA
• Rozdzielczość zdjęcia: VGA
• Interpolowana rozdzielczość zdjęcia: SVGA
• Maks. liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s
• Min. oświetlenie: < 10 lx
• Głębia kolorów: 24 bit

Elementy mechaniczne
• Uchwyt do laptopa
• Uchwyt do monitora LCD: Nie
• Podstawa do monitora kineskopowego: Nie
• Podstawa biurkowa: Nie
• Przycisk Quicklaunch: Nie
• Przycisk zdjęcia: Nie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej 

instalacji, Instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• VLounge: Podstawowe
• Dodaj obraz do: Komunikator MSN, 

Komunikator Yahoo!, Komunikator AOL, Skype

Wymagania systemowe
• Procesor: Pentium II 500 MHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB RAM
• System operacyjny: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Karta dźwiękowa
• Połączenie internetowe
• Pojemność dysku twardego: 200 MB
• USB: Wolny port USB
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Możliwości połączeń
• PC Link: USB 1.1

Dane opakowania
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
• Waga brutto: 0,283 kg
• Ciężar opakowania: 0,241 kg
• Wysokość: 190 mm
• Długość: 150 mm
• Szerokość: 90 mm
• Ilość: 1

Karton zewnętrzny
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
• Ilość: 6
• Waga brutto: 2,6 kg
• Ciężar opakowania: 2,348 kg
• Wysokość: 230 mm
• Długość: 325 mm
• Szerokość: 295 mm

Wymiary
• Głębokość produktu: 20 mm
• Waga produktu (g): 60
•

Kamera internetowa
VGA CMOS 
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