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Pressmeddelande 2005-09-20 
 

NetOnNet lanserar ny 4 megapixel digitalkamera  
 
NetOnNet introducerar en ny digitalkamera under det egna varumärket Avant. 
Modellen heter Avant DC440 och tillhör det av konsumenter mycket 
efterfrågade produktsegmentet digitalkameror med 4 megapixels upplösning.   
 
Med detaljer i borstat stål, sitt synnerligen 
behändiga format och sina rena linjer vänder sig 
Avant DC440 till användare som värdesätter 
design med hög funktionalitet och gedigen 
kvalitetskänsla. Kameran ligger bekvämt i 
handen och går med lätthet ner i bröstfickan. 
Med välplacerade och lättskötta kontroller är 
Avant DC440 mycket enkel att hantera.  
 
DC440 har en 1,5” stor LCD-skärm som gör det 
mycket lätt att komponera sina bilder och att 
granska resultatet. Kameran har även funktioner 
som möjlighet att spela in rörliga bilder och ljud samt direktutskrift via PictBridge. Till 
Avant DC440 medföljer självkart såväl laddningsbara batterier och laddare som 
kamerapåse, och detta utan att man behövt kompromissa om varken pris eller kvalitet. 
Priset för Avant DC440 är 1 090:-.   
 
Teknisk specifikation för Avant DC440  

Upplösning bildsensor:   4,0 megapixlar 

Upplösning bild (effektiv):   2304 x 1728 

Bildformat:   JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF, AVI format, Picture Bridge support, PC-CAM 

Optisk zoom:   3x 

Digital zoom:   4x 

Minnestyp:   Secure Digital (SD) 

Minne som ingår:   12MB inbyggt 

Optisk/Digital sökare:   Ja/Ja 

Bildskärm/Storlek:   1,5” 

Blixt:   Inbyggd 

Videoupptagning:   320x240 (20 bps) 

Ljudupptagning:   Ja 

Anslutningar:   USB 2.0, A/V ut, DC in 

Direktutskrift:   DPOF, PictBridge 

Batteri:   2xAA 

Medföljande tillbehör:   
AV-kabel, bruksanvisning, kamerarem, USB-kabel, kamerapåse, program
på cd-rom, laddbara 2xAA-batterier, batteriladdare 

Medföljande programvara:   Photo Explorer 8.0 and Photo Express 5.0 

Mått:   91x61x27 mm 

Vikt:   130 g exkl batteri och minneskort 

 
Mer information om produkterna finns på www.netonnet.se. Högupplösta bilder finns under Press/Finansinfo. 
För ytterligare information kontakta Roger Halvarsson, NetOnNet på telefon 033-488 479 eller mobiltelefon 
0704-888 822. Pressmeddelandet finns också tillgängligt på www.netonnet.se 


