
Gratis video- en 
telefoongesprekken

Het is nu mogelijk om gratis video- en/of  spraakoproepen van Skype naar Skype te 
plaatsen. Installeer eenvoudigweg de Skype-software, sluit de USR Mini Cam en de 
meegeleverde hifi-koptelefoon aan en voer video- of  spraakgesprekken met vrienden, 
familie en collega’s waar dan ook ter wereld!

Superieure kwaliteit • De Mini Cam ondersteunt een resolutie van 1,3 megapixels en haalt maximaal 30 
frames per seconde voor video’s van topkwaliteit

• Glazen lens, digitale zoom en een kijkhoek van zeventig graden
• Inclusief  koptelefoon met ondersteuning voor hifi-spraaktechnologie voor een 

superieure geluidskwaliteit

Flexibiliteit • De Mini Cam kan aan een laptop worden bevestigd, op een monitor worden 
geplaatst, aan een flatscreen worden geklemd of  los op een tafel of  bureau worden 
gezet

• Dankzij het compacte ontwerp neemt de Mini Cam heel weinig plaats in terwijl de 
camera toch topprestaties levert

Krachtige functionaliteit • Past zich automatisch aan het omgevingslicht aan
• Tot de beeldafstellingsmogelijkheden behoren helderheid, verzadiging, contrast, 

horizontaal/verticaal spiegelen en facetracking
•  Foto’s nemen en video’s maken

Eenvoudig te installeren 
en te gebruiken

• Eenvoudige installatie: werkt naadloos met de Skype-software voor 
internetcommunicatie samen

Videogesprekken voeren is kinderspel! 

Skype-oplossingen
Model USR809640

USR Mini Cam for Skype
Voer dankzij de geweldige USR Mini Cam van USRobotics en de Skype-
toepassing voor internetcommunicatie gratis videogesprekken met vrienden 
en familie waar dan ook ter wereld. De flexibele en krachtige Mini Cam stelt u 
in staat foto’s van 1,3 megapixels te nemen en video’s van maximaal 30 frames 
per seconde te maken. Dankzij de grote lichtgevoeligheid en de brede kijkhoek 
is dit de ideale camera voor videocommunicatie via desktops of laptops. Er 
wordt ook een koptelefoon voor superieure spraaktransmissie en -ontvangst 
meegeleverd. Eenvoudig en betaalbaar videoapparaat van topkwaliteit, nu 
verkrijgbaar van een merk dat u hebt leren vertrouwen.



Specificaties en normen 
Algemeen

• Mini Cam
- Gecertificeerd door Skype
- Ondersteunt Plug and Play voor een eenvoudige installatie
- VGA en sensorresolutie van 1,3 M
- CMOS-sensor
- Scherpstelling van 0,4 m tot oneindig
- Auto-focus met facetracking
- Foto’s nemen (JPEG, PNG of  BMP)
- Video’s maken
- Dynamische reservering van de USB-bandbreedte

• Koptelefoon
- Full-duplex ondersteuning
- Ondersteuning voor hifi-spraaktechnologie

Omgeving
• Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 5~90%/5~90% 

(niet condenserend)
• Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~40o/-20~70o C

Fysiek
• Mini Cam

- USB 2.0, kabeltype A, 1,8 m
- Flexibele voet
- Voeding via USB-bus

• Koptelefoon
- Stereo-ministekker van 3,5 mm met kabel van 2 m
- Kan via het achterhoofd worden gedragen en heeft 

flexibele oorstukken
Reglementair

• FCC klasse B
• UL/CUL
• CE

Talen
• Verpakking: Nederlands, Tsjechisch, Engels, Frans, Italiaans, 

Duits, Pools, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks
• Installatiegids: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, 

Spaans, Turks
• Gebruikershandleiding op cd: Nederlands, Arabisch, 

Tsjechisch, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Duits, Pools, 
Russisch, Spaans, Zweeds, Turks

Afmetingen/gewicht 
• Lengte: 24 cm
• Breedte: 18,8 cm
• Hoogte: 6,4 cm
• Gewicht: 0,47 kg 

Inhoud verpakking
• USR Mini Cam met lensdop
• USRobotics stereo-koptelefoon
• Beknopte installatiegids
• Installatie-cd met gebruikershandleiding, hulpprogramma’s voor 

de camera en Skype-software
Minimale systeemvereisten

•  Windows 2000 of  XP, (Vista in de toekomst)
• 1,2 GHz Pentium 4-processor of  sneller
• 512 MB RAM of  hoger 
• 100 MB vrije ruimte op de vaste schijf
• Beschikbare USB 1.1- of  2.0-poort
• Geluidskaart en koptelefoon
• Breedbandverbinding met het internet

Garantie
• Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf  de aankoopdatum

SKU’s
• USR809640

Model USR809640
USR Mini Cam for Skype
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