Váš osobní očitý
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PROČ MIO MIVUE™ C312
Palubní kamera MiVue™ C312 vám zajistí v případě silniční nehody vyšší úroveň bezpečnosti. Zachycení
okamžiku nárazu může poskytnout důkaz o situaci před nehodou, během ní i po ní.
Zachytí veškeré detaily
– Full HD 1080p při 30 fps
Palubní kamera pořizující záznam v rozlišení Full
HD 1080 pixelů zachytí veškeré detaily vaší cesty.
Je vybavena 130° širokoúhlým objektivem, takže si
můžete být jisti, že žádná část vaší cesty nezůstane
nezachycena.
Sledování pohybu pomocí G-Senzoru
– 3-Osý G-Senzor
V případě nehody nebo náhlé změny pohybu
integrovaný G-Senzor okamžitě zaznamená
pohyb vozidla a zajistí, že nahraná data nebude
možné přepsat.

Jednoduchost především
– Automatické zapnutí
Neplýtvejte časem na to, abyste se učili používat
složitá zařízení. Kameru jednoduše zapnete a
můžete vyrazit. Ovládání zařízení s intuitivním
menu a velkými ikonami již nemohlo být
jednodušší.

Mimořádná kvalita obrazu
– 2M Senzor
Vysoká kvalita obrazu a videa je klíčová při
dokazovaní okolností nehody. Záznamy z kamery
MiVue™ C312 jsou nezpochybnitelně přesné.

Stylově malá
Není žádný důvod, proč by palubní kamera
nemohla být stylová. MiVue™ C312 je kompaktní,
elegantní a odolná: montuje se na čelní sklo, aby
vás nijak nerozptylovala, a když ji nepoužíváte,
můžete ji uložit do odkládací přihrádky.
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Funkce
• 2" obrazovka – nabízí jednoduché ovládání díky
intuitivnímu a uživatelsky přátelskému rozhraní
• 2M senzor – pro optimální zobrazení i videozáznam
• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p rychlostí 30
snímků za sekundu
• 130° široký zorný úhel – zachytí každý detail kritických
okamžiků
• Objektiv F2.2 – poskytuje jasnější a čistší video i za
zhoršených světelných podmínek
• 3-osý G-Senzor – zaznamenává změnu směru a
přetížení, rovněž náraz, zatáčky a zrychlení
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• Otočný držák – držák lze snadno otočit do libovolného
úhlu a natočit tak potřebné obrazové důkazy
• Karta MicroSD™ – max. podporovaná kapacita 64 GB,
doporučujeme třídu 10 MicroSD™

Technické údaje
Velikost:

63.6 x 52.1 x 33.7 mm

Hmotnost:

55 g

Velikost displeje:

2 palce

Rozlišení záznamu:

Full HD 1080p při 30 fps

Vysoce kvalitní skleněný objektiv:

4G+1 IR

Formát videa:

.MJPEG

Obsah balení
• Mio MiVue™ C312
• Nabíječka do auta
• Držák do auta
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