
Darmowe połączenia 
głosowe i wideo

Teraz w programie Skype możesz za darmo nawiązywać połączenia wideo i/lub 
połączenia głosowe ze wszystkimi użytkownikami Skype. Wystarczy zainstalować
oprogramowanie Skype, podłączyć kamerę USR Mini Cam i dołączony zestaw 
słuchawkowy, aby nawiązać połączenie wideo lub głosowe z przyjaciółmi, rodziną i 
znajomymi z całego świata!

Doskonała jakość • Kamera Mini Cam obsługuje rzeczywistą rozdzielczość 1,3 megapiksela i do 
30 klatek na sekundę, zapewniając obraz o wysokiej jakości.

• Szklane soczewki, cyfrowe powiększenie i kąt widzenia siedemdziesiąt stopni
• Zawiera zestaw słuchawkowy z obsługą technologii Hi-Fi Voice zwiększającą 

jakość dźwięku
Funkcjonalność • Kamerę Mini Cam można przymocować do komputera przenośnego, postawić na 

monitorze, przypiąć do płaskiego ekranu lub postawić na blacie biurka czy stołu
• Dzięki małym rozmiarom kamera Mini Cam wymaga niewielkiej ilości miejsca 

do wykorzystania jej pełnych możliwości 

Bogate funkcje • Automatyczne dostosowanie do warunków słabego oświetlenia
• Opcje regulacji obrazu obejmują jasność, nasycenie, kontrast, odwracanie  

w pionie i w poziomie oraz śledzenie twarzy
•  Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Łatwa instalacja i 
użytkowanie

• Prosta instalacja — bezproblemowo współpracuje z oprogramowaniem Skype do 
komunikacji w sieci Internet

Połączenia wideo — to proste! 

Rozwiązania Skype
Model 9640
USR Mini Cam for Skype

Połączenia wideo z przyjaciółmi i rodziną na całym świecie za darmo, 
dzięki eleganckiej kamerze USR Mini Cam firmy USRobotics i aplikacji 
Skype do komunikacji przez Internet. Wszechstronna i zaawansowana 
kamera Mini Cam umożliwia robienie zdjęć o rzeczywistej rozdzielczości 
1,3 megapiksela i nagrywanie filmów z prędkością do 30 klatek na 
sekundę. Doskonała czułość oświetlenia i szeroki kąt widzenia czynią 
kamerę idealną do połączeń wideo przy użyciu komputera stacjonarnego 
lub przenośnego. Dołączony zestaw słuchawkowy pozwala na lepsze 
przesyłanie i odbieranie głosu. Prosta, niedroga, o wysokiej jakości obrazu, 
dostępna od firmy, której można zaufać.



Dane techniczne i standardy 
Ogólne

• Kamera Mini Cam
  - Gwarancja Skype
  - Obsługa ułatwiającej instalację technologii Plug and Play
  - Rozdzielczość czujnika VGA i rzeczywiste    

  1,3 megapiksela
  - Czujnik CMOS
  - Soczewki o regulacji ostrości od 0,4 metra do    

  nieskończoności
  - Automatyczne ustawianie ostrości z funkcją śledzenia   

  twarzy
  - Robienie zdjęć (JPEG, PNG lub BMP)
  - Nagrywanie filmów
  - Dynamiczny przydział pasma USB
• Zestaw słuchawkowy
  - Obsługa trybu Full Duplex
  - Obsługa technologii Hi-Fi Voice

Dane środowiskowe
• Wilgotność eksploatacji/przechowywania: 5–90%/5–90% 

(bez skraplania)
• Temperatura eksploatacji/przechowywania: 0-40o/-20-70oC

Dane fizyczne
• Kamera Mini Cam

- USB 2.0, kabel typu A o długości 1,8 m
- Elastyczna podstawa
- Zasilanie przez port USB

• Zestaw słuchawkowy
- Stereo z wtyczkami 3,5 mm mini, kabel o długości 2 m
- Pałąk z tyłu głowy, ruchome elementy nauszne

Zgodność z normami
• FCC klasa B
• UL/CUL
• CE

Języki
• Opakowanie detaliczne: czeski, holenderski, angielski, 

francuski, włoski, niemiecki, polski, rosyjski, hiszpański, 
szwedzki, turecki

• Instrukcja instalacji: holenderski, angielski, francuski, włoski, 
niemiecki, hiszpański, turecki

• CD ROM zawierający podręcznik użytkownika: arabski, 
czeski, holenderski, angielski, francuski, węgierski, włoski, 
niemiecki, polski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki

Wymiary/masa 
• Długo 24 cm (9,45 cala)
• Szerokość 18,8 cm (7,4 cala)
• Wysokość 6,4 cm (2,5 cala)
• Waga 0,47 kg (1,04 funta)

Zawartość opakowania:
• Kamera USR Mini Cam z osłoną soczewek
• Zestaw słuchawkowy USRobotics Hi-Fi
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Płyta instalacyjna CD z przewodnikiem użytkownika, 

oprogramowaniem narzędziowym kamery i programem Skype
Minimalne wymagania systemowe

•  Windows 2K lub XP, (w przyszłości Vista)
• Procesor Pentium 4, 1,2 GHz lub lepszy
• 512 MB RAM lub więcej 
• 100 MB miejsca na dysku twardym
• Wolny port USB 1.1 lub 2.0
• Karta dźwiękowa z gniazdami dla zestawu słuchawkowego
• Szerokopasmowe połączenie z siecią Internet

Gwarancja
• Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta od daty zakupu

SKU
• USR9640 (USA/Kanada)
• USR809640 (Europa Zachodnia)
• USR819640 (Europa Wschodnia/Bliski Wschód)
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