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Uw vrienden zien tijdens 

een videogesprek!
Wanneer u contact wilt houden en plezier wilt hebben met uw familie en vrienden, gaat 
er niets boven deze webcam met headset. Verbaas ze door de echte achtergrond te 
vervangen door een virtuele achtergrond.

Geweldige videochatervaring
• Hoogwaardige videobeelden en hoogwaardig geluid toevoegen aan gesprekken
• Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
• Ingebouwde digitale microfoon voor hoogwaardig geluid

Verbeterde beeldkwaliteit
• Video van 30 frames per seconde
• Nauwkeurige glasoptiek voor een verbeterde kwaliteit

Zeer gebruiksvriendelijk
• Stabiele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
• Maak V-mails en bedien uw webcam met de hoogwaardige VLounge
• VLounge in een oogwenk openen met de snelstartknop
• Compatibel met MSN, Skype en andere gratis berichtservices
• Fotoknop voor direct fotograferen

Face-to-face videochatten
• Multimediaheadset en boommicrofoon voor de beste geluidskwaliteit



 Automatische gezichtstracking
De geavanceerde camerasoftware detecteert uw 
gezicht automatisch en beweegt de lens in uw 
richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al 
beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de 
vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te 
voeren.

Ingebouwde digitale microfoon
Met de ingebouwde digitale microfoon kunt u op 
natuurlijke en vrije wijze gesprekken voeren of geluid 
toevoegen aan een videoclipopname.

Video van 30 frames per seconde
Met een herhalingsfrequentie van 30 frames per 
seconde kunt u genieten van natuurgetrouwe en full-
motion videogesprekken zonder de schokkerige 
beelden die webcams soms maken.

Stabiele bevestiging
Met de multifunctionele standaard kunt u de webcam 
eenvoudig monteren op elke monitor, laptop, 
notebook of plat oppervlak.

Hoogwaardige VLounge
Maak en verzend V-mails in een handomdraai. 
VLounge is verfijnde software voor het maken, 
beheren en archiveren van foto's en videoclips in 
slechts een paar muisklikken. U kunt de software 
ook gebruiken om de gezichtvolgfunctie en de 
digitale zoom te bedienen voor een maximaal 
beheer.

Snelstartknop voor VLounge
Om VLounge te starten drukt u gewoon op de 
snelstartknop

Compatibel met MSN en Skype
De webcam en de bijbehorende software zijn 
ontworpen met het oog op alle berichtservices. 
Voeg videobeelden toe aan Skype, MSN Messenger, 
Yahoo!, AOL Messenger en andere gratis 
berichtservices. Daarnaast zijn de webcam en de 
software geschikt voor Windows Messenger en 
NetMeeting voor vergaderingen met meerdere 
personen via video. Tenslotte zijn ze ook nog eens 
toekomstbestendig.
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: VGA
• Video resolutie: VGA
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: F2,4, D50°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit
• Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP

Techniek
• Laptopbeugel
• LCD-beugel
• Bureaustandaard
• Digitale ingebouwde microfoon
• Snelstartknop
• Fotoknop

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Gebruikershandleiding

Software
• VLounge: Eersteklas
• Voeg video toe: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista
• Processor: Pentium III 500 MHz of sneller

• RAM-geheugen: 128 MB RAM
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding
• Ruimte op harde schijf: 200 MB
• CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• PC Link: USB 2.0

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

74 x 142 x 74 mm
• Gewicht van het product (g): 110

Omdoos
• EAN: 87 12581 32422 3
• Brutogewicht: 3,7 kg
• Omdoos (L x B x H): 40 x 30 x 26 cm
• Nettogewicht: 0,66 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 3,04 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

23 x 18,6 x 9,2 cm
• EAN: 87 12581 32421 6
• Brutogewicht: 0,47 kg
• Nettogewicht: 0,11 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,36 kg
•

Specificaties
Webcam
VGA CMOS
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