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Microsoft LifeCam Studio tuottaa poikkeuksellisen terävän ja laadukkaan kuvan. Se on Microsoft Corporationin 
ensimmäinen verkkokamera, jossa on 1080p-täysteräväpiirtokuvan anturi. Jos et pääse mukaan tärkeällä hetkellä, 
LifeCam Studio on varsinaisen läsnäolon lähin vastine.  
 
LifeCam Studio vie LifeCam-tuoteperheen uudelle tasolle. Se tuottaa kristallinkirkasta kuvaa melkeinpä millä tahansa 
tarkkuudella. Muita ominaisuuksia ovat huippuluokan optiikka, parannettu automaattitarkennus ja tarkkuudeltaan 
erinomaiset lasiset objektiivielementit, jotka tuottavat erittäin terävän kuvan. LifeCam Studio ja Windows Live 
Messenger 2011 muodostavat täydellisen parin, sillä molemmat tukevat tästä 
syksystä alkaen HD-videopuheluita.1 Windows Live Messengerin avulla ihmiset 
voivat myös jakaa valokuvia keskustelujen lomassa sekä jättää videoviestejä 
vastaajaviestien sijaan.  

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut 
 
• Uutta! 1080p-täysteräväpiirtokuvan anturi1 tuottaa 16:9-laajakuvavideota 

jopa 30 kuvaa sekunnissa. 

• Uutta! Erittäin laadukas mikrofoni taltioi äänen entistä luonnollisempana ja 
vivahteikkaampana. 

• Uutta! Jalustakierteen ansiosta kuluttajat voivat asettaa LifeCam-kameran 
kulman vapaasti, joten asento on pitkissäkin videotallennuksissa aina paras 
mahdollinen. 

• TrueColor-tekniikka takaa automaattisesti kirkkaan ja värikkään videokuvan 
lähes kaikissa valaistusolosuhteissa. 

• ClearFrame-tekniikka tuottaa pehmeää ja vivahteikasta videokuvaa sekä 
poistaa kuvakohinan entistä tehokkaammin. Tällöin kuvan rakeisuus vähenee 
– etenkin hämärässä. 

• Automaattinen tarkennus pitää kuvan terävänä niin kaukaa kuin erittäin 
läheltäkin (jopa kymmenen sentin päässä kamerasta).  

• Tarkat lasiset objektiivielementit tuottavat selkeän ja terävän kuvan. 

• Joustavan kiinnitysalustan voi taivuttaa kiinnittymään useimpiin pintoihin, 
esimerkiksi litteän näytön tai kannettavan näytön päälle tai suoraan 
pöydälle. 

• 360 asteen kuvausalueen ansiosta kameralla voi kuvata vaivattomasti 
kaikkiin suuntiin kameraa erikseen irrottamatta ja kääntämättä. 

• Videoviestitoiminnolla voit kätevästi jättää videoviestejä kun yhteyshenkilö on offline-tilassa. 

• Windows Liven elokuvatyökalulla käyttäjät voivat aloittaa elokuvaprojektin yhdellä napsautuksella ja ladata sitten 
laajakuvavideon yhteisöpalvelusivustoihin.2 

Kulissien takana 
 
Tiesitkö tämän? 
Microsoftin tutkimus- ja kehitysosasto 
kehitti TrueColor-tekniikan parantaakseen 
kuvan värejä ja kirkkautta videopuhelun 
aikana. Hyödyntämällä sekä tietokone- että 
laiteohjelmistoa TrueColor näyttää 
käyttäjän kasvot kirkkaina ja eloisina lähes 
missä tahansa valaistuksessa. 
 
Kiinteää parempi 
Useimmissa kiinteissä verkkokameroissa on 
1,3 tai 2,0 megapikselin kuva-anturi ilman 
automaattitarkennusta. LifeCam Studion 
kuva-anturi puolestaan tuottaa 1080p-
tarkkuuden ja terävän 
automaattitarkennuksen jopa kymmenen 
senttimetrin etäisyydeltä. 
 
Kurt tietää!  
Kurt Wrisley on LifeCam Studion 
kehittämiseen osallistunut 
ohjelmapäällikkö, jonka tavoitteena oli 
kehittää huippulaadukkaan 
teräväpiirtokuvan tuottava verkkokamera. 
Hän on käytettävissäsi, jos haluat 
haastatella häntä LifeCam Studion 
suunnittelusta.  
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• Windows Liven valokuvavalikoiman ansiosta käyttäjät voivat helposti ladata valokuvan muokattavaksi, merkitä sen 
tunnisteilla sekä jakaa sen ystävien ja sukulaisten kanssa. 

Lue lisää seuraavista ominaisuuksista: 

Huomaa erot / Järjestelmävaatimukset / Saatavuus ja hinta / Yhteystiedot 
 

 
Huomaa erot 
 
TrueColor-tekniikka 
TrueColor on Microsoftin kuvankäsittelytekniikka, joka takaa ylivertaisen värin ja kirkkauden lähes kaikissa olosuhteissa, 
myös hämärässä ja taustavalossa. TrueColor-tekniikka määrittää oikean kirkkaustasapainon, jotta käyttäjän kasvot eivät 
yli- tai alivalotu, erilaisissa ympäristöissä – vaikkapa aurinkoisella parvekkeella tai olohuoneen pehmeässä 
iltavalaistuksessa. Tietokone- ja laiteohjelmiston ominaisuudet yhdistyvät tässä tekniikassa ainutlaatuisella tavalla. 
 

 
 
1080p-täysteräväpiirtokuvan anturi 
LifeCam Studio, Microsoft Corporationin 1080p-anturin sisältävä verkkokamera, tuottaa huippulaadukkaan ja 
verrattoman terävän kuvan verkkokameran kautta käytäviin keskusteluihin. Koska uusi kuva-anturi on yli kaksi kertaa 
monia markkinoilla olevia 720p-antureita suurempi, valoa pääsee sisään enemmän. Näin videokuva on aiempaa 
laadukkaampi kaikissa valaisuolosuhteissa.  
 
Automaattinen tarkennus 
LifeCam Studio sisältää myös parannetun automaattitarkennuksen, joka säilyttää kohdistuksen automaattisesti 
riippumatta kuvauskohteen etäisyydestä LifeCam-kameraan – kymmenestä sentistä kaukaisuuteen. Tarkennuksesta on 
hyötyä esimerkiksi silloin, kun näytät kameralle valokuvia tai vaikkapa yhteystietoja käyntikortilta. LifeCam Studion 
automaattinen tarkennus on sisäänrakennettu kameraan. Se on heti käyttövalmis.  



Sivu 3/4 

 
Muotoilu 
Myös muotoilulla on tärkeä rooli, jotta LifeCam Studion kuvanlaatu voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 
Huippukameroista tuttu pitkänomainen objektiivin suojus sekä harjatusta alumiinista valmistettu sylinterimallinen runko 
suojaavat 1080p-anturia ja erikoisvalmisteista objektiivia, joten suorituskyky paranee entisestään. LifeCam Studio on 
myös Microsoftin ensimmäinen verkkokamera, jossa on jalustakierre. Se sopii erinomaisesti pitkiin videotallennuksiin. 

 

 
 
Järjestelmävaatimukset 
 
LifeCam Studion käyttämiseen tarvittavat toiminnot ja laitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Saatavuus ja hinta 
 
Microsoft LifeCam Studiota myydään tästä päivästä alkaen yksinoikeudella BestBuy.com-verkkokaupassa ja lokakuussa 
2010 Best Buy -liikkeissä. Arvioitu jälleenmyyntihinta on 99,00 euroa.3  
 
LifeCam Studiolla on kaikkialla maailmassa kolmen vuoden rajoitettu laitetakuu. Rajoitettu takuu ja käyttöoikeussopimus 
ovat osoitteessa http://www.microsoft.com/hardware/warranty. 
 

1 Suositut videopuhelupalvelut tukevat VGA-tarkkuutta, eivät 1080p-tarkkuutta. 1080p-teräväpiirtokuvan tallennukseen tarvitaan 
kaupallinen video-ohjelmisto (ei toimiteta tuotteen mukana), Intel Dual-Core 3,0 GHz (tai nopeampi) tai yhteensopiva suoritin ja 4 Gt 
RAM-muistia. Mukana toimitettava ohjelmisto tulee 720p-teräväpiirtokuvan tallennusta. Teräväpiirtonäyttö suositeltava.  

Tietokone, jossa on Windows 7, Windows Vista tai Windows XP SP2 tai uudempi 

VGA-videopuhelut: 

• vähintään 1,6 GHz:n Intel Dual-Core -suoritin, vähintään 1 Gt RAM-muistia 

720p-teräväpiirtokuvan tallennus: 

• vähintään 3,0 GHz:n Intel Dual-Core -suoritin, vähintään 2 Gt RAM-muistia 

• 1,5 Gt vapaata tilaa 

• CD-asema 

• USB 2.0 

• Windows-yhteensopivat kaiuttimet tai kuulokkeet 

• tietyt toiminnot voivat edellyttää, että nopea Internet-yhteys on käytettävissä; 
laajakaista on pakollinen; Internet-yhteydestä veloitetaan normaalisti.  

http://www.microsoft.com/hardware/warranty�
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2 Windows Liven elokuvatyökalu ja Windows Live -puhelupainike ovat käytettävissä Windows Live Messenger 2011:ssä vain Windows 
7- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä. 
3 Arvioitu jälleenmyyntihinta. Varsinaiset myyntihinnat saattavat vaihdella. 
 

Yhteystiedot 
 
Lisätietoja (vain lehdistölle): 

Brittany Turner, Edelman, +1 206 268 2266, brittany.turner@edelman.com 
Alyson Davis, Edelman, +1 206 268 2236, alyson.davis@edelman.com 
 

Lisää tuotetietoja ja kuvia: 
Käy Microsoft News Center -sivustossa osoitteessa http://www.microsoft.com/news.  

 
Lisätietoja Microsoft-laitteista: 

Lue Microsoft Hardwaren blogia osoitteessa http://www.microsofthardwareblog.com. 
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