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Snímanie videa a momentiek
• Senzor: CCD
• Rozlíšenie senzora: VGA
• Rozlíšenie videa: VGA
• Rozlíšenie momentky: VGA
• Rozl. vloženej momentky: 1,3 MP
• Max. rýchlosť snímok: 90 snímok za sekundu
• Šošovky: F2,2, D55°
• Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
• Min. intenzita osvetlenia: < 1 lux
• Hĺbka farieb: 24 bit

Mechanizmus
• Svorka prenosného počítača
• Svorka LCD
• CRT stojan
• Stojan na stôl
• Digitálny vstavaný mikrofón
• Tlačidlo pre rýchle spustenie
• Tlačidlo momentky

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Rýchla inštalačná 

príručka, Manuál používateľa

Softvér
• VLounge: Rozšírené
• Pridať video k: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Procesor: Pentium II 500MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 128 MB RAM
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Pripojenie na Internet: áno
• CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika

Pripojiteľnosť
• Počítačové prepojenie: USB 1.1
• Dĺžka kábla: 2,1 m

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

74 x 142 x 74 mm
• Hmotnosť produktu (g): 115

Údaje o balení
• 12 NC: 908210004494
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
• Hmotnosť brutto: 0,440 kg
• Výška: 230 mm
• Dĺžka: 190g mm
• Šírka: 90 mm
• Množstvo: 1
• Hmotnosť obalu: 0,325 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 3,240 kg
• Hmotnosť obalu: 2,340 kg
• Výška: 248 mm
• Dĺžka: 387 mm
• Šírka: 285 mm
•

Webová kamera s technológiou Pixel Plus
VGA CCD 
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