
O QUE É ISTO?

Uma incrível combinação digital pequena e sem
limites—vídeo, música, fotos digitais. Perfeito para
um estilo de vida ativo, o KODAK mc3 tem um
design que permite operá-lo com uma só mão. Ele
é pequeno, cabe no bolso e tem um visor colorido
refletivo, que o torna ideal para viagens e uso ao ar
livre—mesmo sob sol intenso.

O QUE ELE FAZ?

Há inúmeras coisas que você pode fazer com este
pequeno centro de entretenimento:
• grave seu próprio vídeo e assista-o instantaneamente,

vendo as imagens no visor e ouvindo o som no
amplificador

• faça o download e guarde suas músicas favoritas,
para depois ouvi-las com fones de ouvido,
amplificadores ou no seu carro 

• tire fotos que podem ser compartilhadas através
de e-mails ou impressões 

• combine todos os três recursos usando o software
fornecido, para criar videoclipes ou audioclipes
super interessantes

O QUE ELE TEM DE TÃO INTERESSANTE?

Não há limites para a diversão! Conecte os fones
de ouvido para ouvir música em qualquer lugar. Não
há peças móveis, portanto não há perigo de saltos.
O cartão de memória removível permite-lhe coletar,
exibir, gravar e reproduzir tudo o que quiser.

É o seu mundo, sua música, sua vida. Por isso, não deixe de abraçar tudo isso.

A qualquer hora, em qualquer lugar.Tudo incluído neste player de bolso mais

moderno disponível. Clique no modo de vídeo digital para capturar cenas engra-

çadas que vão deixar muita gente envergonhada mais tarde. Faça o download

de seus MP3s favoritos e leve-os com você. Ele captura tudo o que você deseja.

E, se o momento ficar ainda mais interessante, tire algumas fotos digitais. Depois,

você pode compartilhar essas lembranças pela Internet. KODAK mc3.Tudo

o que você desejava em termos de multimídia em um pequeno player.

*visualização de imagem simulada
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS:

• Estação USB do KODAK mc3 Nº CAT. 872 3553

• Estojo para o mc3 Nº CAT. 151 9545

• KODAK Picture Cards
– 16 MB Nº CAT. 826 6330

– 32 MB Nº CAT. 180 6900

– 64 MB Nº CAT. 140 4169

– 96 MB Nº CAT. 135 9454

• 2 pacotes de pilhas recarregáveis AAA 
de NiMH da KODAK Nº CAT. 130 9459

• Carregador rápido KODAK
com pilhas AAA Nº CAT. 181 5703

Encontre esses produtos e muito mais em www.kodak.com/go/mc3accessories

CONTEÚDO DO PACOTE:

• KODAK mc3 
• Fones de ouvido
• CD-ROM contendo software para 

• Conexão KODAK mc3 
• Guia do usuário 
• Gravação e reprodução de música em MP3
• Edição de vídeo
• Edição de foto
• Ajuda on-line

• Memória removível COMPACTFLASH
• Cabo USB 
• 3 pilhas alcalinas AAA
• Kit de documentação

REQUISITOS DO SISTEMA:
REQUISITOS

MÍNIMOS DO SISTEMA WINDOWS

• *WINDOWS 98/98SE,WINDOWS 2000, ME

• PC PENTIUM 266 MHz
ou microprocessador com unidade de CD-ROM

• 64 MB de RAM

• 70 MB de espaço livre em disco rígido

• Unidade de CD-ROM

• Porta USB disponível

• Monitor colorido com 256 cores
* Requisitos mínimos de sistema para executar o Sistema Operacional

REQUISITOS 
MÍNIMOS DO SISTEMA MACINTOSH

• *Computador MACINTOSH baseado em PC
com unidade de CD-ROM

• MAC OS 8.6–9.0.4

• 32 MB de RAM

• 70 MB de espaço livre em disco rígido

• Porta USB disponível

• Monitor colorido com 256 cores
* Requisitos mínimos de sistema para executar o Sistema Operacional

INFORMAÇÕES PARA COMPRA:

KODAK mc3 (16 MB) (EUA) Nº CAT. 112 3066

KODAK mc3 (16 MB) (Canadá) Nº CAT. 823 1309

KODAK mc3 (64 MB) (Mundial) Nº CAT. 135 6872
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Para obter mais informações sobre o mc3, visite

www.kodak.com/go/mc3

ESPECIFICAÇÕES
Modo de captura de Vídeo/Áudio:
• Formato de arquivo/Som Vídeo MOV com som mono
• Alto-falante Sim, localizado na parte 

traseira do mc3
• Capacidade/qualidade 4 segundos por MB 

de vídeo a 320 x 240, 20 QPS 
(Qualidade máxima)
20 segundos por MB 
a 320 x 240, 10 QPS
(Qualidade para e-mail)

• Compactação de vídeo H.263
320 x 240 a 20 QPS,
2 Mb/s (ação rápida) = 
4 minutos em cartão de
64 MB 320 x 240 a 10 QPS,
400 Kb/s (Modo de Internet
e-mail) = 20 minutos em
cartão de 64 MB

Modo de captura estática VGA:
• Formato de arquivo JPEG, EXIF 2.1
• Opção de marcador Sim

de data
• Resolução 640 x 480, cor de 24 bits
• Cronômetro interno Captura em 10 segundos 

confirmada com bipe
• Saída de vídeo NTSC ou PAL selecionável,

opção de apresentação
de slides

• Peso 156 gramas
sem pilhas 
198 gramas
com pilhas

• Dimensões Altura: 105 mm 
Largura: 65 mm 
Espessura: 22,5–37,0 mm 

Modo de música na Internet:
• Formato de arquivo Estéreo, compatível com MP3,

atualizável através de firmware
• Lista de reprodução Sair/voltar, faixas, reproduzir,

excluir, excluir tudo
• Repetir Desligado, lista de reprodução 

inteira
• Reprodução aleatória Ligado/Desligado
• Controle de volume +18 dB a –75 dB

analógico
• Taxa de distorção Máximo de 0,1%
• Equalizador Pop, rock, jazz,

clássico, voz
• Amplitude de freqüência 20 Hz a 20 kHz
• Controles de função Reproduzir, Pausa, Próxima faixa,

na traseira do mc3 Faixa anterior,
Avanço rápido
Retrocesso rápido

• Controles de função Volume +/-
na parte superior

• Pino para entrada de Pino com mini-plugue padrão
fones de ouvido

• Fones de ouvido Estilo “botão” com mini-plugue
• Funções do visor Título da faixa, cantor(a), álbum

Recursos da câmera:
• Exposição automática Sim
• Equilíbrio automático Sim

do branco
• Interface para Cabo USB de 

computador 4 pinos USB
• Alcance de foco 0,7 metros até infinito
• ISO Estimado em 120
• Visualização – cor Refletiva, taxa de atualização 

= 20 QPS
• Lentes 37 mm (equivalente a 35 mm)

F 2.8, vidro 5 
• Tipo de memória CF 1
• Microfone Embutido
• Fonte de alimentação 3 pilhas alcalinas AAA,

NiCad ou NiMH (Não 
recarrega na câmera)

• Sensor 640 x 480, pixel quadrado 
de 7,8 um, CMOS ativado

Disposi t ivo de mult imídia por tát i l  KODAK mc3

Para obter fotos com melhores
resultados, procure softwares
que contenham a designação
KODAK Picture Friendly.


