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Videochattia suoraan Marsista!

Pidä hauskaa ystävien kanssa, olivatpa he missä tahansa. Hämmästytä heidät vaihtamalla 
todellisen taustasi tilalle virtuaalinen tausta. Yllätä heidät upealla kuvanlaadulla. Tee heihin 
vaikutus kirkkaalla äänenlaadulla ilman häiritsevää taustahälyä.

Loistava videochattikokemus
• 1,3 megapikseliä parantaa kuvan laatua
• 3x digitaalinen zoom tehokkaisiin lähikuviin
• Precision-lasilinssi takaa terävämmän kuvan
• Kasvonseuranta seuraa kasvojasi automaattisesti

Kirkas ja luonnollinen ääni
• Korkealaatuinen ääni kiinteällä digitaalimikrofonilla

Hauskoja videotoimintoja
• Muuta taustakuvaa
• Jännittävät kehykset ja tehosteet
• Mukauta webcast omalla logolla

Täydellinen käyttäjäystävällisyys
• Toimii kaikkien pikaviestipalveluiden kanssa
• Kiinnittyy vakaasti matka- tai pöytätietokoneen näyttöön
• Valokuvapainikkeella hienoja kuvia nopeasti



 1,3 megapikseliä
1,3 megapikselin ansiosta WWW-kameralla voi 
ottaa laadukkaita valokuvia, jotka voidaan tulostaa 
suurennettuina.

3x digitaalinen zoom
Mitä tahansa kuvaa voi loitontaa tai lähentää. Voit 
säätää zoomia näyttöliittymän avulla samalla, kun 
katsot kuvaa. Tällä tavoin kuvan hallinta on helppoa.

Precision-lasilinssi
Terävä, kirkas ja selkeä. Precision-lasilinssi takaa 
korkean kuvanlaadun kaikkiin sovelluksiin 
näppäilykuvista videosanomiin. Linssit on päällystetty 
erikoiskalvolla, joka pidentää niiden käyttöikää ja 
suojaa niitä lialta ja pölyltä.

Automaattinen kasvonseuranta
Huippuluokan kameraohjelma tunnistaa kasvosi 
automaattisesti ja seuraa liikkeitäsi. Olet koko ajan 
keskellä kuvaa, vaikka liikkuisitkin videoneuvottelun 
aikana. Voit ilmaista itseäsi vapaasti ja puhua 
luonnollisesti.

Kiinteä digitaalimikrofoni
Kiinteän digitaalimikrofonin avulla puhut luontevasti 
ja vapaasti tai yhdistät äänen videoleikkeeseen.

Muuta taustakuvaa
Muuta kuvan tausta ja uskottele ystävillesi, että olet 
jossain aivan muualla! Voit liikkua ja puhua 
normaalisti. Ohjelmisto täyttää taustan 
automaattisesti. Voit valita 15 hienosta taustasta tai 
voit ladata ja valita oman suosikkitaustasi.

Jännittäviä kehyksiä ja tehosteita
Chat on hauskaa, kun yllätät ystäväsi asettamalla 
kasvojesi ympärille jonkin kymmenestä 
teemakehyksestä. Voit myös hauskuuttaa muita 
erityisillä tehosteilla, joiden avulla kasvosi näkyvät 
negatiivina, kohokuviona tai vääristyneinä.

Lisää hauska logo webcastiisi
Mukauta webcast tai blogi omalla hauskalla logollasi. 
Tämän erikoisohjelmiston avulla voit lisätä pienen 
kuvan mihin tahansa videokuvan nurkkaan, aivan 
kuten TV-kanavien logot näkyvät televisiossa.

Yhteensopiva kaikkien palvelujen kanssa
WWW-kamera ja sen ohjelmisto toimii kaikkien 
viestipalvelujen kanssa. Voit lisätä videoita Skype-, 
MSN Messenger-, Yahoo!- ja AOL Instant Messenger 
-palveluihin ja muihin pikaviestipalveluihin

Vakaa kiinnitys
Monitoimisen telineen avulla WWW-kamera on 
helppo kiinnittää näyttöön, kannettavaan tai tasaiselle 
pinnalle.
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Videon ja valokuvien kuvaaminen
• Sensori: CMOS
• Kuvasensori: VGA
• Videokuvan resoluutio: VGA
• Kuvan resoluutio: VGA
• Kuvan interpoloitu resoluutio: 1,3 MP
• Enimmäiskuvanopeus: 30 fps
• Linssi: F 2,8, D50°
• Valkotasapaino: 2600 – 7600 k
• Vähimmäisvalaistus: <5 luksia
• Värin syvyys: 24 bittiä

Mekanismi
• Kannettavan tietokoneen kiinnike
• LCD-näytön kiinnike
• Kuvaputken teline
• työpöytäteline
• Kiinteä digitaalimikrofoni
• QuickLaunch-painike
• Valokuvapainike

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Ohjelmisto
• VLounge: Premium
• Lisää videokuvaa: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Järjestelmävaatimukset
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Suoritin: Vähintään 800 MHz:n Pentium III
• RAM-muisti: 512 Mt RAM
• Äänikortti
• USB-: Vapaa USB-portti
• Internet-yhteys
• Kiintolevytila: 200 Mt
• CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Liitännät
• Johdon pituus: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 40 x 82 x 88 mm
• Tuotteen paino (g): 110

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 867000028289
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32419 3
• Määrä: 1
• Korkeus: 186 mm
• Pituus: 192 mm
• Leveys: 92 mm
• Kokonaispaino: 0,435 kg
• Taara: 0,325 kg

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32420 9
• Määrä: 6
• Korkeus: 220 mm
• Pituus: 392 mm
• Leveys: 292 mm
• Kokonaispaino: 3,5 kg
• Taara: 2,55 kg
•

Tekniset tiedot
Web-kamera
VGA CMOS
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