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Captură video și instantanee
• Senzor: CMOS
• Rezoluţie senzor: VGA
• Obiectiv: F2,8; D50°
• Balans alb: 2800 – 7600 k
• Rezoluţie video: VGA
• Rezoluţie instantaneu: VGA
• Rezoluţie instantaneu interpolată: SVGA
• Rată de afișare max.: 30 cadre/s
• Iluminare minimă: < 10 lux
• Profunzime culori: 24 bit

Elemente mecanice
• Sistem de susţinere laptop
• Sistem de susţinere LCD: Nu
• Stativ CRT: Nu
• Stativ desktop: Nu
• Buton Quicklaunch: Nu
• Buton Snapshot: Nu

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Manual 

de utilizare

Software
• VLounge: Funcţii de bază
• Adăugare video la: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Cerinţe sistem
• Procesor: Pentium II 500 MHz sau superior
• memorie RAM: 128 MB RAM
• Sistem de operare: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Placă de sunet
• Conexiune la Internet
• Spaţiu pe hard disk: 200 MB
• USB: Port USB gratuit
• Unitate CD-ROM sau DVD-ROM

Conectivitate
• PC Link: USB 1.1

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
• Greutate brută: 0,283 kg
• Greutate proprie: 0,241 kg
• Înălţime: 190 mm
• Lungime: 150 mm
• Lăţime: 90 mm
• Cantitate: 1

Cutie exterioară
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 2,6 kg
• Greutate proprie: 2,348 kg
• Înălţime: 230 mm
• Lungime: 325 mm
• Lăţime: 295 mm

Dimensiuni
• Adâncime produs: 20 mm
• Greutate produs (g): 60
•

Cameră Web
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