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SQ908 Mega-Cam
Er zijn van die momenten dat je
de behoefte hebt om even snel
een situatie vast te leggen met
een digitale camera. Nu zijn er
genoeg camera’s op de markt om
uit te kiezen, maar die zijn meestal te duur of te groot of uitgebreid. Tot mijn geluk was er een
winkelketen die weer eens flink
aan het opruimen ging. De advertentie met 5 Mega Pixel voor
e45 was dan ook de aanzet tot
de aankoop.

interne flits heb je erg veel last

zoeker. Ook is de camera bruik-

Helaas, de advertentie mag dan 5

van ruis. Buitenopnamen gaan al

baar als webcam, maar de reso-

MPix melden, op de doos stond

een stuk beter. Een van de plus-

lutie van 320x240 is erg laag. Aan

een resolutie van 2 MPix. Na be-

punten is dat je er een SD-kaartje

software wordt Photo en Video

studering van de eerste foto’s

in kunt plaatsen.

Impression van Arcsoft meege-

kwam ik toch nog uit op 3 MPix.

Nadeel is dat de twee AAA-bat-

leverd. Wat ik wel een pluspunt

De camera heeft een tweetal lens-

terijen na ruim een uur leeg zijn.

vind, is dat het toestel klein en

jes van plastic, dus hoogwaardige

Dit wordt voornamelijk veroor-

handelbaar is en je het zo in je jas-

foto’s zullen het niet worden. Dat

zaakt door het lcd-display aan de

zak meeneemt. Met een prijs van

bleek ook al snel, want zonder de

achterzijde dat dienst doet als

is het een leuke aanwinst.

keyboard aan, vervolgens nog

vele beheermogelijkheden. Het is

een monitor op de vga-poort en

weliswaar krachtig, maar je moet

ethernet en als laatste de voe-

er wel de nodige tijd insteken om

ding, waarbij power-over-ether-

alle mogelijkheden te kunnen be-

net ook tot de mogelijkheden

nutten en doorgronden.

behoort. Op je scherm heb je ver-

Gelukkig is de leverancier Centia

volgens de beschikking over een

zeer behulpzaam met uitleg en

WindowsCE-omgeving. Via een

ondersteuning. Je kunt kiezen uit

browser is internet bereikbaar en

een 800 en 1200MHz model wel-

sluit je op een van de overgeble-

ke is voorzien van 32 tot 128 Mb

ven usb-poorten - je hebt er in

ram. Qua resolutie loopt dit van

totaal 4 - een usb-drive aan, dan

1280x1024 tot 1600x1200 waar-

is je opslag ook geregeld.

bij in het zwaarste model voor

De JackPC is echter niet voor dit

dual head kan worden gekozen.

JackPC

Dit is wel een van de kleinste

te hebben.

doel ontworpen, maar meer voor

Als laatste wordt er ook audio ge-

computers die ik ooit in handen

De JackPC is dusdanig ontworpen

kantooromgevingen die middels

boden. Al met al een complete

heb gehad. Op het moment dat

dat deze geplaatst kan worden in

een terminalserver worden be-

en compacte computer. De prijs

ik er over las op het internet dacht

een aansluitdoos in de wand waar

diend. Hiervoor is Xcalibur Global

voor dit alles begint bij e400 en

ik eindelijk een klein computertje

normaal een wandcontactdoos in

Management beschikbaar. Xcali-

dat maakt thuisgebruik wel wat

voor in de huiskamer gevonden

zit. Je sluit via usb een muis en

bur is een doordacht product met

kostbaar.
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