HD minőségű útitárs
- diszkréten vigyáz rád

MiVue J60
™

A MIO MIVUE™ J60 ELŐNYEI

Magas minőségű, Full HD videofelvételek
A legapróbb részletek rögzítésére tervezett MiVue™ J60 1080p
felbontású Full HD felvételeket készít 30 fps mellett, 150° széles
látómezővel és F1.8 rekesznyílással. Másodpercenként 30 képet készít,
biztosítva ezzel, hogy a felvétel tiszta és egyértelmű legyen.

Folyamatos kapcsolat – beépített WiFi
A videókról azonnal biztonsági mentést készíthet okostelefonjára,
vagy a készülékbe integrált WIFI és a MiVue™ Pro alkalmazás
segítségével megoszthatja azokat. Az értékes felvételek átmentése a
fedélzeti kameráról a telefonra vagy a számítógépre még sosem volt
ilyen egyszerű. A WIFI OTA (Over-the-air) frissítésével a MiVue™ J60
szoftver és sebességmérő-kamera adatait is frissítheti, biztosítva
ezáltal, hogy a készülék mindig naprakész legyen.

Beépített GPS
– a hely és a sebesség rögzítéséhez
A beépített GPS nyomkövetővel minden felvételen rögzítheti a hely és
a sebesség adatokat. Így abban a tudatban autózhat, hogy az eszköz
tárol minden olyan fontos információt, amire később szüksége lehet. A
GPS-modul be van építve az eszközbe, így más fedélzeti kameráktól
eltérően a MiVue™ J60 esetében nem szükséges további külső
eszközök csatlakoztatása.

Felvétel minden helyzetben
– Parkolási mód
Védje az autóját akkor is, amikor épp nem ül benne. Csak
csatlakoztassa a MiVue™ J60 készüléket a SmartBox II elektromos
kábelhez, és indulhat is a felvétel. A legújabb mozgásérzékelő
technológiával ellátott MiVue™ J60 automatikusan aktiválódik és
videót készít, ha mozgást észlel a jármű előtt.

Rejtett elhelyezkedés
- Akadálytalan kilátás
A MiVue™ J60 célja, hogy a vezetés még nagyobb élményt nyújtson. A
készüléket felszerelheti a visszapillantó tükör mögé, így a műszerfal és
a kilátás akadálymentes marad.

Előtérben a biztonság
– Sebességmérő-kamera figyelmeztetések
A MiVue™ J60 előretelepített sebességmérő-kamera adatokkal
érkezik, így Ön mindig tudni fogja, hogy mennyivel mehet. Az adatok a
készülék élettartama végéig frissülnek, így a Mio eszközökkel hosszú
távra tervezhet. A MiVue™ J60 a sebesség túllépésekor hangriasztást
ad ki, hogy figyelmeztesse, amikor lassítania kell.

Biztonságra tervezve – Fejlett
gépjárművezetés-támogató rendszerek
Riasztások és emlékeztetők segítik, hogy biztonságban elérje célját.
Ezért kínáljuk a MiVue™ J60 készüléket előre telepített fejlett
gépjárművezetés-támogató rendszerekkel. A MiVue™ J60 azért van,
hogy Ön biztonságban legyen.

Mozgáskövetés G-szenzorral
A mozgás hirtelen megváltozása baleset következménye is lehet:
hirtelen változás esetén az eszköz beépített G-szenzora azonnal
rögzíteni kezdi a jármű mozgását egy védett fájlba, így nem kell
aggódnia, hogy a felvételek véletlenül törlődnek.
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Jellemzők
• 1080p Full HD videofelvétel 30 fps mellett – a legújabb H.264
tömörítési technológiával a kiváló minőségért és a kisebb fájlméretért
• Beépített WIFI – a videókról könnyedén biztonsági mentést készíthet
okostelefonjára, vagy a MiVue Pro alkalmazás segítségével
megoszthatja azokat a Facebookon*
• 150°-os nagylátószögű optika, nagy dinamikatartomány – hogy a
kritikus pillanatban minden részlet rákerüljön a felvételre
• F1.8 rekesznyílás – több fény jut az érzékelőhöz, így gyenge
fényviszonyok mellett is kiváló minőségű videó készíthető
• Sebességmérő-kamera ﬁgyelmeztetések – a készülék élettartama
alatt havonta frissülő ingyenes sebességmérő-kamera adatok**
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• GPS-es nyomon követés – automatikusan rögzíti a vezetési adatokat,
így a sebességet, a tengerszint feletti magasságot, a szélességi és
hosszúsági fokokat, valamint az irányt
• Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek – ráfutásos ütközésre
figyelmeztető rendszer (FCWS), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDWS) és fáradtság figyelmeztetés (FA)
• 3 tengelyes G-szenzor – az eszköz rögzíti az erőhatások irányát, így
például ütközésnél, kanyarodásnál vagy gyorsulásnál
• Parkolási mód – a mozgásérzékelő a parkoló autóban is elindítja a
felvételt még akkor is, ha a volán mögött nem ül senki***
• Gyorshajtás riasztás – hangriasztással jelzi, ha túllépte a megengedett
maximális sebességet
• MicroSD™ kártya – Class 10 microSD™ ajánlott, akár 128 GB-ig
• Nem zavarja a kilátást - a visszapillantó tükör mögé helyezhető, így a
látótér tiszta marad
• WIFI OTA frissítés - a szoftver és a sebességmérő kamera WIFI OTA
(Over-the-Air) frissítése

Műszaki specifikációk
Méret:

100 x 38.80 x 34 mm

Tömeg:

79 g

Rögzítési felbontás:

FULL HD 1080p, 30 fps

Minőségi üveglencse:

4G+1 IR

Videoformátum:

.MP4 (H.264)

A doboz tartalma
• Mio MiVue™ J60
• Autós töltő
• Autós tartókonzol
• Gyors Használati Útmutató

• Hangüzenetek - a hangüzenetek különböző közlekedési szabályok
betartására figyelmeztetnek, és egyúttal lehetővé teszik, hogy
folyamatosan az utat nézze
* Személyes adatokat csak saját felelősségére oszthat meg vagy közvetíthet. Kérjük, ezzel kapcsolatban tájékozódjon
a hatályos jogszabályokról. ** Sebességmérő–kamera frissítések a készülék teljes élettartamára. Kivéve Franciaország,
Svájc, Litvánia, Lettország és Észtország esetén. *** Állandó áramforrást biztosító tartozékot (pl. Smartbox) igényel,
amelyet külön kell megvásárolni.
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