INFORMACJA PRASOWA


Nowy model w rodzinie aparatów cyfrowych GSmart firmy Mustek

Kolorowy wyświetlacz LCD, czterokrotny zoom oraz port USB 2.0 teraz także w modelu
z miniaturowej serii GSmart Mustek

Kraków, 5 czerwca 2003 roku --- W ofercie Veracomp pojawił się nowy cyfrowy aparat fotograficzny firmy Mustek GSmart D30, pierwszy model z serii GSmart oferujący bardziej zaawansowane funkcje wykonywania i transmisji zdjęć.

Model GSmart D30 łączy funkcje cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery internetowej oraz cyfrowej kamery wideo (typu camcorder). Tak jak wszystkie modele z serii GSmart wyróżnia go kompaktowa obudowa, niewielkie rozmiary i uniwersalność zastosowań. 

Aparat wyposażony jest w czujnik o rozdzielczości 2.1 megapikseli. Na tylnej ściance aparatu znajduje się kolorowy ekran LCD o wielkości 0.9 cala, który wyświetla menu aparatu oraz pozwala obserwować efekty wykonanej pracy. Obraz zapisywany jest na wbudowanej 16 MB pamięci z możliwością rozbudowy poprzez gniazdo SD/MMC. Port USB 2.0 umożliwia szybkie przesyłanie zarejestrowanych obrazów do komputera. Dzięki funkcji Bus Power, podczas połączenia przez port USB nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie. Użytkownicy mogą szybko i łatwo wydrukować zdjęcia lub przesłać je za pośrednictwem Internetu. 

Dołączone do GSmart D30 oprogramowanie Photo Express™, Photo Explorer™ SE, DVD Picture Show, Video Capture Driver, Cool 360™ oraz Acrobat® Reader™ umożliwia użytkownikom swobodne komponowanie własnych kompozycji, pocztówek, prezentacji czy kalendarzy.

GSmart D30 zaprojektowany został tak, by był uniwersalny i prosty w użyciu. Dzięki niewielkim rozmiarom 80 mm x 40 mm x 34 mm jest bardzo poręczny. 

Mustek GSmart D30 objęty jest dwuletnią gwarancją i kosztuje 471,00 zł. Jest to sugerowana cena detaliczna netto.

Dane techniczne:
§	przetwornik 2.1 miliona pixeli CMOS 
§	wyświetlacz: kolorowy LCD o wielkości 0.9 cala 
§	rozdzielczość: 2048 x 1536 – interpolowana, 1600 x 1200 - optyczna
§	przesłona: stała, f 2.8 
§	pamięć: wbudowane 16 MB, slot na karty SD/MMC
§	interfejs: USB 2.0, 
§	migawka: 1/15 ~ 1/2500 sekund
§	samowyzwalacz: 10 sekund 
§	format zapisu: JPEG / AVI
§	cyfrowy zoom: 4x
§	funkcja kamery cyfrowej - rozdz. 320 240, ok. 120 sek
§	zasilanie: 2 baterie typu AAA
§	oprogramowanie: sterowniki, programy do edycji zdjęć, 
§	wymiary: 80 mm x 40 mm x 34 mm 
§	waga: 78 g

Informacje o Veracomp SA
Veracomp SA – specjalizowany dystrybutor rozwiązań informatycznych. Od 12 lat dostarcza partnerom handlowym zaawansowane, innowacyjne produkty informatyczne wzbogacone o doradztwo, serwis, szkolenia, marketing. Lider na rynku dystrybucji IT w zakresie doradztwa technicznego. Jako jedyny dystrybutor w Polsce oferuje zaawansowany system pomocy technicznej, usługi konsultingu informatycznego i logistyki serwisowej. Firma prowadzi działalność 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Rumunia). W 2001 roku jej przychody przekroczyły 160 milionów złotych, co daje spółce 33 pozycję wśród największych polskich firm teleinformatycznych. Zatrudnia 130 pracowników w centrali w Krakowie i dziewięciu regionalnych biurach handlowych oraz konsultantów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.



