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Video ve fotoğraf çekimi
• Sensör: CMOS
• Sensör çözünürlüğü: VGA
• Video çözünürlüğü: VGA
• Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
• Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: SVGA
• Maks. oynatım hızı: 30 fps
• Mercek: F2.8, D50°
• Beyaz dengesi: 2600 – 7600 k
• Min. aydınlık: < 5 lüks
• Renk derinliği: 24 bit

Mekanik
• Dizüstü bilgisayar bağlantısı
• LCD bağlantısı
• CRT standı
• Masa üstü standı
• Dahili dijital mikrofon
• Hızlı erişim tuşu
• Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı kurulum 

kılavuzu, Kullanım Kılavuzu

Yazılım
• VLounge: Birinci sınıf
• Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Sistem Gereksinimleri
• İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
• RAM hafıza: 128 MB RAM
• Ses kartı
• USB: Boş USB portu
• İnternet bağlantısı
• Sabit disk alanı: 200 MB
• CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2,1 m
• PC Bağlantısı: USB 1.1

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 142 x 74 mm
• Ürün ağırlığı (g): 110

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210008637
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97714 2
• Brüt ağırlık: 0,435 kg
• Yükseklik: 230 mm
• Uzunluk: 190 mm
• Genişlik: 90 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,325 kg

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97986 3
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 3,210 kg
• Dara ağırlığı: 2,550 kg
• Uzunluk: 387 mm
• Genişlik: 285 mm
• Yükseklik: 248 mm
•
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