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Spela in video och ta foton
• Sensor: CCD
• Sensorupplösning: VGA
• Videoupplösning: VGA
• Fotoupplösning: VGA
• Interpolerad fotoupplösning: 1,3 MP
• Max. bildhastighet: 90 fps (bilder/sek.)
• Lins: F2,2, D55°
• Vitbalansering: 2600 – 7600 k
• Min. belysning: < 1 lux
• Färgdjup: 24 bitar

Mekanik
• Hållare för bärbar dator
• Hållare för LCD-skärm
• CRT-stativ
• Skrivbordsstativ
• Digital inbyggd mikrofon
• Quicklaunch-knapp
• Fotoknapp

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, 

Bruksanvisning

Programvara
• VLounge: Avancerat
• Lägg till video i: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processor: Pentium II 500 MHz eller snabbare
• RAM-minne: 128 MB RAM-minne
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar
• PC Link: USB 1.1
• Kabellängd: 2,1 m

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 74 x 142 x 74 mm
• Produktvikt (g): 115

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210004494
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
• Bruttovikt: 0,440 kg
• Höjd: 230 mm
• Längd: 190 mm
• Bredd: 90 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 0,325 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 3,240 kg
• Taravikt: 2,340 kg
• Höjd: 248 mm
• Längd: 387 mm
• Bredd: 285 mm
•

Webbkamera med Pixel Plus
VGA CCD 
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