
Videohovory a hlasové 
hovory zdarma

Videohovory i hlasové hovory mezi uživateli systému Skype můžete nyní 
uskutečňovat po celém světě zdarma. Stačí nainstalovat software Skype, kameru 
USR Mini Cam a dodanou náhlavní soupravu Hi-Fi, a můžete využívat videohovory 
i hlasové hovory ke komunikaci s přáteli, s rodinou nebo kolegy po celém světě!

Vynikající kvalita • Kamera Mini Cam podporuje rozlišení 1,3 efektivních megapixelů a vysoce 
kvalitní video při rychlosti až 30 snímků za sekundu

• Skleněný objektiv, digitální zoom a sedmdesátistupňový úhel pohledu
• Obsahuje náhlavní soupravu s podporou hlasové technologie HiFi zajišťující 

vyšší kvalitu hlasu
Flexibilita • Kameru Mini Cam lze připevnit k přenosnému počítači, posadit na monitor 

stolního počítače, připnout k ploché obrazovce nebo postavit na stůl
• Díky kompaktnímu provedení zabírá kamera Mini Cam minimální prostor,  

ale zároveň si zachovává všechny funkce

Výkonné funkce • Automatické přizpůsobení zhoršeným světelným podmínkám
• Možnosti vyladění obrazu zahrnují nastavení jasu, sytosti a kontrastu, 

horizontální a vertikální posun a sledování obličeje
•  Pořizování fotografií a videozáznamů

Snadná instalace a 
použití

• Snadná instalace – bez problémů spolupracuje se softwarem Skype pro 
komunikaci po Internetu

Snadné využívání videhovorů 

Řešení  Skype
Model 9640
USR Mini Cam for Skype

Prostřednictvím elegantní minikamery USR Mini Cam od společnosti 
USRobotics a aplikace Skype pro komunikaci přes Internet můžete uskutečňovat 
bezplatné videohovory s přáteli a rodinou po celém světě. Flexibilní a výkonná 
kamera Mini Cam umožňuje pořizování snímků v rozlišení 1,3 efektivních 
megapixelů a videozáznamu ve formátu FMV při rychlosti až 30 snímků za 
sekundu. Díky vysoké světelné citlivosti a širokému úhlu pohledu jde o ideální 
kameru pro videokomunikaci prostřednictvím stolního nebo přenosného 
počítače. Součástí balení je také náhlavní souprava zajišťující lepší přenos a 
příjem hlasového signálu. Jednoduché, dostupné, vysoce kvalitní video je nyní 
k dispozici od společnosti, které důvěřujete.



Specifikace a standardy 
Obecné

• Minikamera
  – Certifikováno společností Skype
  – Podpora technologie Plug and Play pro snadnou instalaci
  – Rozlišení snímače VGA a 1,3 efektivních megapixelů
  – Snímač CMOS
  – Objektiv se zaostřením 0,4 metrů až nekonečno
  – Sledování obličeje s automatickým zaostřováním
  – Pořizování fotografií (formát JPEG, PNG nebo BMP)
  – Pořizování videozáznamů
  – Dynamická rezervace pásma USB
• Náhlavní souprava
  – Plně duplexní podpora
  – Podpora hlasové technologie Hi-Fi

Prostředí
• Provozní/neprovozní vlhkost: 5 – 90 % / 5 – 90 % 

(nekondenzující)
• Provozní/neprovozní teplota: 0 – 40 o / -20 – 70 o

Technické údaje
• Minikamera

– USB 2.0, kabel typu A 1,8 m
– Flexibilní základna
– Napájení ze sběrnice USB

• Náhlavní souprava
– Stereofonní 3,5mm minikonektor s 2m kabelem
– Typ za hlavou s nastavitelnými sluchátky

Informace o předpisech
• FCC třída B
• UL / CUL
• CE

Jazyky
• Balení: angličtina, čeština, francouzština, holandština, němčina, 

italština, polština, ruština, španělština, švédština, turečtina
• Instalační příručka: angličtina, francouzština, holandština, 

italština, němčina, španělština, turečtina
• Uživatelská příručka na disku CD-ROM: angličtina, 

arabština, čeština, francouzština, holandština, němčina, italština, 
maďarština, polština, ruština, španělština, švédština, turečtina

Rozměry a hmotnost 
• Délka 24 cm
• Šířka 18,8 cm
• Výška 6,4 cm
• Hmotnost 0,47 kg 

Obsah balení
• USR Mini Cam s krytem objektivu
• USRobotics Hi-Fi Headset
• Příručka pro rychlou instalaci
• Instalační disk CD s uživatelskou příručkou, nástroji pro 

kameru a softwarem Skype
Minimální požadavky na systém

•  Windows 2000 nebo XP (v budoucnu Vista)
• Procesor Pentium 4 1,2 GHz nebo výkonnější
• 512 MB paměti RAM nebo více 
• 100 MB místa na disku
• Dostupný port USB 1.1 nebo 2.0
• Zvuková karta a konektory pro náhlavní soupravu
• Širokopásmové připojení k Internetu

Záruka
• Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

Skladové jednotky
• USR9640 (USA/Kanada)
• USR809640 (Záp. Evropa)
• USR819640 (Vých. Evropa/Střední východ)

Model 9640
USR Mini Cam for Skype
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