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Productintroductie 
Dank u voor het gebruik van de nieuwe generatie 
digitale webcam. Deze webcam werkt met een 
USB-poort aan te sluiten op de PC. Het is een ideale 
webcam voor de plug en play en real-time overdracht. 
Het mini formaat, gemakkelijk dragen, de hoge 
resolutie en hoge snelheid zullen uw leven kleurrijker 
en uw lange afstandscommunicatie, fris en levendig 
maken.   
 
Technische specificatie 
∗ Hoge resolutie CMOS kleurensensor 
∗ Resolutie: 1280 x 720 pixel (geïnterpoleerd 5 M) 
∗ Interface: 2.0 
∗ Overdrachtssnelheid: 

 640 x 480   30 frames/seconde 
 1280 x 720  10 frames/seconde 
 2560 x 1920  6 frames/seconde 

∗ Dynamisch bereik: ≥72 dB 
∗ Beeldafstand: 5 cm tot oneindig 
∗ Ingebouwde afbeeldingscompressie 
∗ Automatische witbalans 
∗ Automatische kleurencompensatie 
∗ Handmatige momentopname (Snapshot-knop is  
 hiervoor nodig) 
∗ Met microfoon 
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Systeemeisen 
∗ IBM PC compatibele computer of notebook met  
 USB-poort 
∗ Pentium 200 of hogere CPU 
∗ WIN XP/VISTA/7-systeem 
∗ Vrij ruimte op de harde schijf ≥ 20 MB 
∗ CD-ROM-station 
∗ Interne opslag ≥ 32 MB 
∗ VGA-videokaart beschikbaar voor DIRECTX 
 
Stuurprogramma installeren (Windows XP) 
1. Sluit de webcam op de PC aan. Nadat de hardware 

gevonden is, plaats de “CD stuurprogramma”-schijf 
in het cd-romstation en een interface zoals 
hieronder afgebeeld zal automatisch verschijnen. 
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Klik op “Next”. 

                       

 
Klik op “Finish”. 
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2. Klik op “Start”—“Process”—“Webcam\Webcam 
VideoCap”. U zult uw beeld zien. De standaardgrootte 
van de uitvoer is 640 x 480. U kunt uw favoriete gezicht, 
digitale zoom en gezichtsdetectie selecteren wanneer 
u recht tegenover de webcam staat. Gezichtseffect, 
digitale zoom en gezichtsdetectie zijn voor elke 
afbeelding beschikbaar. 

 

       



 

5 
 

   
 

U kunt na de installatie van het stuurprogramma 
verschillende pixels voor stilstaande afbeeldingen in de 
rechter benedenhoek van de computer selecteren. 
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Notificatie: 
 Raak de camera niet met uw vingers of andere 

scherpe of ruwe artikelen aan. Een zachte katoenen 
doek wordt sterk aanbevolen om de opticadelen 
schoon te maken. 
 Gebruik dit product niet als de omgeving te warm of 

koud of stoffig is. 
 Vermijd het hard neerzettten van dit product. Het hard 

neerzetten zal ertoe leiden dat het niet goed werkt. 


