
V každém záznamu jsou uložené údaje o souřadnicích GPS a vaší 
rychlosti; to je v případě nehody důležitý důkaz. Modul GPS je na rozdíl 
od jiných kamer do auta na trhu zabudován přímo v zařízení.

Integrované GPS
– zaznamenání polohy a rychlosti

MiVue™ 731
UŽ ŽÁDNÉ STAROSTI ZA VOLANTEM

Váš osobní očitý svědek na 
cestách - v rozlišení Full HD

Díky nejmodernější technologii detekce pohybu se kamera MiVue™ 731 
automaticky aktivuje a nahraje video na základě detekce pohybu před 
vozidlem. Díky této funkci sbíráte důkazy, i když nejste ve voze.

Parkovací režim nahrává vždy i bez 
přítomnosti řidiče

Pokud 3-osý G-Sensor zaregistruje náhlou změnu pohybu, 
automaticky spustí nouzový záznam události, který je chráněn
proti přepsání. Mužete řídit v klidu s vědomím, že vaše kamera 
dává pozor za vás.

Sledování pohybů pomocí G-Sensoru

 

Kamera MiVue™ 731 je vybavená pokročilými asistenčnými systémy 
pro řidiče – systémem varování pred čelní srážkou (FCWS), systémem 
varování při vybočení z jízdního pruhu (LDWS) a systémem varování 
před mikrospánkem řidiče (FA). Díky kombinaci všech těchto funkcí 
můžete být během jizdy mnohem klidnější.

Vaše bezpečnost je na prvním místě
Advanced Driver Assistance Systems

Autokamera MiVue™ 731 je připravená zachytiť každý detail pomocí 
záznamu ve vysokém rozlíšení Full 1080p HD při 30 snímcích/s, úhlem 
záběru 130° a clonou F2.0. Každou vteřinu zaznamená 30 
videozáběrů, takže výsledný záznam je jasný a vylučuje jakékoliv 
pochybnosti. Začněte s nahráváním hned od začátku cesty. Kamera 
MiVue™ 731 spustí záznam a zaznamenávat informace ve chvíli,
kdy nastartujete vozidlo.

Vysoká kvalita videozáznamů v rozlíšení 
Full HD

Cesty bývají nebezpečné. Často je na nich hustá doprava nebo rychle jedoucí vozidla, které vás mohou 
ohrozit. Nestoupá jen množství nehod, ale i množství pojistných podvodů z úmyslných srážek.
MiVue™ 731 zaznamenává každý ujetý kilometr z vaší cesty, takže nemusíte mít obavy.



Funkce

• 2,7" (6,9 cm) obrazovka – nabízí jednoduché ovládání díky intuitivnímu 

a uživatelsky přátelskému rozhraní.

• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p rychlostí 30 snímků za sekundu – 

s nejmodernější technologií H.264 zajišťující kvalitní video s malou 

velikostí souboru.

• 130° široký zorný úhel – s technologií dynamického rozsahu zřetelně 

zachytí každý detail v kritickém okamžiku.

• Objektiv F2.0 – propouští více světla na dosažení špičkové kvality 

videozáznamu, zejména při zhoršených světelných podmínkách.

• GPS záznam – automaticky zaznamená informace o jízdě, včetně 

rychlosti, směru, nadmořské výšky a zeměpisných souřadnic.

• Pokročilé asistenční systémy pro řidiče – systém varování před čelním 

střetem (FCWS), systém varování při vybočení z jízdního pruhu (LDWS) a 

systém varování před mikrospánkem řidiče (FA).

• 3– osý G– Sensor – zaznamenává změnu směru a přetížení, včetně 

nárazu, zatáček a zrychlení.

• Otočný držák – držák lze snadno otočit do libovolného úhlu a natočit 

tak potřebné obrazové důkazy.

• Parkovací režim – detektor pohybu spustí nahrávaní v zaparkovaném 

autě i bez přítomnosti řidiče.*

• Karta MicroSD™ – doporučujeme kartu třídy 10 microSD™, a to až do 

kapacity 128 GB.

* Vyžaduje trvalé napájení prostřednictvím Smartbox, který lze dokoupit samostatně.
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MiVue™ 731

Obsah balení

• Mio MiVue™ 731

• Nabíječka do auta

• Držák do auta

• Návod

87.8 x 52.2 x 31.9 (mm)
100 g
2,7 palce (poměr 16:9)
Full HD 1080p při 30 fps
4G+1 IR
.MOV (H.264)

Technické údaje
Velikost: 

Hmotnost:

Velikost a typ displeje:

Rozlišení záznamu:

Vysoce kvalitní skleněný objektiv:

Formát videa:

Váš osobní očitý svědek na 
cestách - v rozlišení Full HD


