
KAMERKA INTERNETOWA

1. Informacje podstawowe

Kamerka współpracuje z komunikatorami: Gadu-Gadu, Tlen, Skype oraz innymi
popularnymi komunikatorami wyposażonymi w opcję wideokonferencji.

Kamera została wyposażona w 6 bardzo jasnych diod LED. Dzięki tej funkcji możliwe jest 
filmowanie w warunkach słabszego oświetlenia.

Specyfikacja techniczna :

• Wysokiej rozdzielczości sensor CMOS 
• Obsługiwane rozdzielczości zapisu obrazu: 

• 300K 640x480 
• 480K 800x600 
• 1.3M 1280x960/1280x1024 
• 2M 1600x1200 
• 3M 2048x1536/1600x1200 
• 5M 2832x1888 

• Nagrywanie filmów z szybkością 30fps(320x240) / 15fps (640x480) 

• Głębia koloru : 24-bit RGB 
• Interfejs : USB 2.0 
• Focus obrazu - 5 cm do nieskończoności 
• Wbudowana sprzętowa kompresja obrazu 
• Sprzętowe przetwarzanie obrazu wideo 
• Automatyczny balans bieli 
• Automatyczna kompensacja kolorów 
• Zintegrowany mikrofon 

• Odbiór dźwięku : większy od 48 dB (30F/s 220LUX) 
• Zasięg dynamiczny : większy od 72 dB 

• Kompatybilna z Windows 98SE/Me/2000/XP - nie wymaga instalacji sterowników 

2. Instalacja i użytkowanie
• Podłącz kamerkę do wolnego portu USB komputera. Sterowniki zainstalują się 

automatycznie, gdy system wyświetli informację „Sprzęt jest gotowy do użycia” możesz 
zacząć korzystać z kamerki. Włącz oprogramowanie, które obsługuje przechwytywanie 
video, np. Skype i jego opcjach wybierz „Urządzenie Video USB”.

• Jeżeli chcesz korzystać z mikrofonu kamerki, podłącz wtyk MiniJack do gniazda „Mic” w 
komputerze.

• W warunkach słabego oświetlenia możesz regulować moc świecenia wbudowanych 
diód Led za pomocą pokrętła wbudowanego w kabel kamerki.

3. Uwagi i środki ostrożności

Modele: 1080P webcam X13 i 2K webcam X15

Dziękujemy za zakup elektronicznej kamerki internetowej. Proszę przeczytać tę instrukcję
przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Nie ciągnąć ani nie plątać kabla kamerki.
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