
Váš skrytý HD společník na cestách
- i když neviditelný, vždy na místě

MiVue™ J60
PROČ MIO MIVUE™ J60

 

MiVue™ J60 je vyrobena tak, aby se vám lépe řídilo. Proto je možné 
nainstalovat kameru za zpětné zrcátko, aby na přístrojové desce 
nebyly žádné zbytečné předměty, a vy tak měli volný výhled ven. 

Skrytá – neruší výhled

Autokamera MiVue™ J60 je připravená zachytiť každý detail pomocí 
záznamu ve vysokém rozlíšení Full 1080p HD při 30 snímcích/s, úhlem 
záběru 150° a clonou F1.8. Každou vteřinu zaznamená 30 videozáběrů, 
takže výsledný záznam je jasný a vylučuje jakékoliv pochybnosti.

Vysoká kvalita videozáznamů v rozlíšení 
Full HD

Možnost okamžité zálohy videí do chytrého telefonu nebo sdílení přes 
aplikaci MiVue™ Pro pomocí integrované Wi-Fi. Přesunutí vašeho 
drahocenného záznamu z kamery do telefonu nebo stolního počítače 
nebylo nikdy jednodušší. Firmware kamery MiVue™ J60 lze 
aktualizovat a přenos dat z kamery zrychlit pomocí aktualizace WIFI 
OTA (Over-the-air), takže vaše zařízení bude stále aktuální.

Špičkové možnosti připojení
– integrované WiFi

Kamera MiVue™ J60 obsahuje předinstalovanou databázi radarů, 
takže budete vždy vědět, jak rychle můžete jet. Data jsou také 
aktualizována po celou dobu životnosti zařízení, takže s Mio můžete 
jezdit napořád. Kamera MiVue™ J60 je rovněž vybavena hlasovým 
upozorňováním na rychlost, takže budete vždy vědět, zda a kdy 
musíte zpomalit.

Bezpečnost především
– upozornění na radary

Upozornění a připomenutí vám pomohou bezpečně dorazit do cíle. 
Právě z tohoto důvodu je kamera MiVue™ J60 vybavena 
předinstalovanými pokročilými asistenčními systémy pro řidiče 
(ADAS). Účelem kamery MiVue™ J60 je vaše bezpečnost.

Vytvořena pro zvýšení bezpečnosti – 
Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS)

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

Díky nejmodernější technologii detekce pohybu se kamera MiVue™ 
J60 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

V každém záznamu jsou uložené údaje o souřadnicích GPS a vaší 
rychlosti. Můžete si tak být jistí, že máte v případě potřeby uložené 
všechny potřebné informace. Modul GPS je na rozdíl od jiných výrobců 
kamer do auta zabudovaný přímo v kameře, takže nemusíte 
připojovat žádné externí zařízení. Funkce GPS obsahuje také rychlostní 
výstrahy a polohy rychlostních radarů, takže vám pomáha dodržovat 
povolenou rychlost.

Integrované GPS
– nahrávání polohy a rychlosti



Funkce    

• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p rychlostí 30 snímků za sekundu – 
s nejmodernejší technologií H.264 zajištující kvalitní video s malou 
velikostí souboru.

• Integrovaná WiFi – umožňuje okamžité zálohování videa do chytrého 
telefonu nebo jeho sdílení na Facebooku přes aplikaci MiVue.*

• 150° široký zorný úhel – v kritickém okamžiku zachytí zřetelně každý 
detail díky technologii WDR (široký dynamický rozsah obrazu).

• Objektiv F1.8 – propouští k senzoru více světla a umožňuje špičkovou 
kvalitu videozáznamu, zejména za zhoršených světelných podmínek.

• Upozornění na rychlostní radary – bezplatné měsíční aktualizace 
informací o radarech po celou dobu životnosti vašeho zařízení.**

• GPS sledování – automaticky zaznamenává informace o jízdě, zejména 
její rychlost, směr, nadmořskou výšku a zeměpisné souřadnice.

• Pokročilé asistenční systémy pro řidiče ADAS – integrováný systém 
pro 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, rovněž 
náraz, zatáčky a zrychlení.

• Parkovací režim – detektor pohybu spustí nahrávaní v zaparkovaném 
autě i bez přítomnosti řidiče.***

• Rychlostní alarm – zvukový alarm vás upozorní, pokud překročíte 
nastavený rychlostní limit.

• Karta MicroSD™ – max. podporovaná kapacita 128 GB, doporučujeme 
třídu 10 MicroSD™.

• Decentní provedení a instalace, která téměř splývá s vozidlem jako 
jeho součást

• Aktualizace pomocí WIFI OTA – pro aktualizaci firmwaru a databáze 
radarů pomocí WIFI OTA (Over-the-air)

* Sdílení a/nebo živý přenos informací a osobních údajů je na zvážení každého uživatele. Doporučujeme rovněž 
zkontrolovat místní legislativu. ** Kromě Francie, Švýcarska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Aktualizace informací o 
rychlostních radarech po dobu životnosti kamery. *** Vyžaduje trvalé napájení prostřednictvím Smartbox, který lze 
dokoupit samostatně.
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MiVue™ J60

Obsah balení

• Mio MiVue™ J60

• Nabíječka do auta

• Držák do auta

• Návod

100 x 38.80 x 34 mm
79 g
FULL HD 1080p při 30 fps
4G+1 IR
.MP4 (H.264)

Technické údaje
Velikost: 

Hmotnost: 

Rozlišení záznamu: 

Vysoce kvalitní skleněný objektiv:

Formát videa: 

Váš skrytý HD společník
na cestách - i když 
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