
Kostnadsfria video- och 
röstsamtal

Nu kan du kostnadsfritt ringa Skype-till-Skype-videosamtal eller -röstsamtal till 
hela världen. Installera bara Skype-programvaran, installera USR Mini Cam och det 
medföljande Hi-Fi-headsetet, och ring video- och röstsamtal till vänner, familj och 
kollegor över hela världen!

Utmärkt kvalitet • Mini Cam stöder en upplösning på 1,3 megapixel och upp till 30 bildrutor per 
sekund för video med hög kvalitet

• Glaslins, digital zoom och 70 graders visningsvinkel
• Innehåller headset med HiFi-röstsupport för förbättrad röstkvalitet

Flexibilitet • Mini Cam-enheten kan placeras i anslutning till en bärbar dator, fäst vid en 
bildskärm, fäst vid en plattskärm eller till och med stående på en skrivbordsyta

• Kompakt design som tar upp ett minimalt utrymme utan att begränsa Mini Cam-
enhetens kapacitet

Kraftfulla funktioner • Justeras automatiskt till situationer med svag belysning
• Bildinställningar som ljusstyrka, mättnad, kontrast, horisontell/vertikal 

spegelvändning och ansiktsspårning
•  Stillbilds- och videoinspelning

Enkel att installera och 
använda

• Enkel att installera – fungerar sömlöst med Internetkommunikationsprogramvara 
från Skype

Videosamtal på ett enkelt sätt! 

Skype-lösningar
Modell 9640

USR Mini Cam for Skype
Ring videosamtal till vänner och familj över hela världen kostnadsfritt med 
din nya USR Mini Cam från USRobotics och programvaran för Internet-
kommunikation från Skype. Den flexibla och kraftfulla Mini Cam-enheten 
innehåller äkta 1,3 megapixel och video med upp till 30 bildrutor per sekund. 
Fantastisk ljuskänslighet och vidvinkelvisning gör det här till en perfekt kamera 
för videokommunikation via bärbara eller stationära datorer. Ett headset ingår 
också för förbättrad röstöverföring och -mottagning. Enkel, prisvärd video med 
hög kvalitet, nu tillgänglig från ett företag du litar på.



Specifikationer och standarder 
Allmänt

• Mini Cam
  - Skype-certifierad
  - Funktioner för Plug and Play för enkel installation
  - VGA och äkta sensorupplösning på 1,3 megapixel
  - CMOS-sensor
  - Objektiv för fokusavstånd på 0,4 meter till oändligt
  - Autofokus med ansiktsspårning
  - Bildtagning (JPEG, PNG eller BMP)
  - Videoinspelning
  - Dynamisk USB-bandbreddsreservation
• Hörlurar
  - Full-duplex-funktioner
  - Hi-Fi-prestanda

Miljö
• Luftfuktighet för drift/ej drift: 5~90 %/5~90 %  

(icke-kondenserande)
• Temperatur för drift/ej drift: 0~40 o/ -20~70 o C

Fysiska egenskaper
• Mini Cam

- USB 2.0, kabel av A-typ, 1,8 m
- Flexibel basenhet
- Strömförsörjning via USB

• Hörlurar
- Stereo med 3,5 mm miniuttag med en 2 m sladd
- Modell med nackband med orienterbara hörlurar

Bestämmelser
• FCC Klass B
• UL/CUL
• CE

Språk
• Kartong: tjeckiska, nederländska, engelska, franska, italienska, 

tyska, polska, ryska, spanska, svenska, turkiska
• Installationsguide: nederländska, engelska, franska, italienska, 

tyska, spanska, turkiska
• Användarhandbok på cd: svenska, arabiska, engelska, franska, 

nederländska, italienska, tyska, ungerska, polska, ryska, spanska, 
tjeckiska, turkiska

Mått/vikt 
• Längd 24 cm
• Bredd 18,8 cm
• Höjd 6,4 cm
• Vikt 0,47 kg  

Förpackningen innehåller
• USR Mini Cam med linsskydd
• USRobotics Hi-Fi Headset
• Snabbinstallationsguide
• Installations-cd med användarhandbok, kameraverktyg och  

Skype-programvara
Systemkrav

•  Windows 2K eller XP (Vista framöver)
• Pentium 4-processor med 1,2 GHz eller högre
• 512 MB RAM eller mer 
• 100 MB hårddiskutrymme
• Ledig USB 1.1- eller USB 2.0-port
• Ljudkort och headsetkontakter
• Bredbandsanslutning

Garanti
• Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum

SKU
• USR809640 

Modell 9640
USR Mini Cam for Skype
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