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t wilt houden met uw familie en vrienden, gaat er niets boven deze webcam. 

cam bent u verzekerd van echt geweldige beelden met hoge resolutie. 

eciale Face Tracking en 5x digitale zoom hebt u het gevoel dat u op TV bent.
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gwaardige videobeelden en hoogwaardig geluid toevoegen aan gesprekken
 Tracking volgt uw gezicht automatisch
rende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden

bouwde digitale microfoon voor hoogwaardig geluid
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iende beelden met video van 30 frames per seconde
r VGA-resolutie voor hoogwaardige beelden
wkeurige glazen lens voor scherpere beeldkwaliteit

ebruiksvriendelijk
igital zoom voor superieure close-ups
iele bevestiging op elke monitor, zowel op een laptop als op een bureau
k V-mails en bedien uw webcam met de hoogwaardige VLounge
een beginnen met de snelstartknop voor VLounge
patibel met MSN, Skype en andere gratis berichtservices
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Video's en foto's maken
• Sensor: CMOS
• Sensorresolutie: VGA
• Videoresolutie: VGA
• Fotoresolutie: VGA
• Geïnterpoleerde fotoresolutie: SVGA
• Max. framesnelheid: 30 fps
• Lens: F 2,8, D 50°
• Witbalans: 2600 – 7600 k
• Minimale verlichting: < 5 lux
• Kleurdiepte: 24 bit

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

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing

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

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 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: 2,1 m
• PC Link: USB 1.1

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

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

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210008637
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97714 2
• Brutogewicht: 0,435 kg
• Hoogte: 230 mm
• Lengte: 190 mm
• Breedte: 90 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,325 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97986 3
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 3,210 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,550 kg
• Lengte: 387 mm
• Breedte: 285 mm
• Hoogte: 248 mm
•

Webcam
VGA CMOS 
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