
Locaţia pe GPS și viteza sunt înregistrate pe fiecare film, 
asigurându-vă că deţineţi dovezi importante din călătoria dvs. 
Modulul GPS este încorporat în dispozitiv, spre deosebire de celelalte 
camere de bord existente în prezent pe piaţă.

GPS încorporat
- pentru înregistrarea locaţiei și a vitezei

MiVue™ 731
SCĂPAŢI DE GRIJI LA VOLAN

Martorul dvs. personal la 
drum – Full HD

Cu cea mai nouă tehnologie de detectare a mișcării, MiVue™ 731 se 
activează și înregistrează automat atunci când detectează mișcare 
lângă partea din faţă a vehiculului. Astfel se pot colecta dovezi chiar 
și atunci când nu sunteţi în mașină.

Înregistraţi permanent cu modul Parcare

Dacă senzorul integrat G-Sensor cu 3 axe detectează schimbări 
bruște de direcţie, înregistrarea este protejată imediat şi nu poate fi 
suprascrisă.

Mișcări detectabile cu senzorul G

 

MiVue™ 731 are în dotare Sisteme inovatoare integrate de asistenţă 
pentru conducătorul auto, incluzând Sistemul de avertizare în caz de 
părăsire involuntară a benzii de rulare (Lane Departure Warning 
System), Sistemul de avertizare în caz de coliziune frontală (Forward 
Collision Warning System) și Sistemul de avertizare împotriva oboselii 
(Fatigue Alert). Aceste caracteristici funcţionează împreună, ca să 
puteţi fi liniștit în timpul călătoriei dvs.

Siguranţa dvs. este pe primul loc.
Advanced Driver Assistance Systems

Proiectată să înregistreze fiecare detaliu, camera MiVue™ 731 
furnizează înregistrări Full HD de 1080p la 30 cps cu un unghi larg de 
130° și un obiectiv F2,0. Pentru fiecare secundă veţi obţine 30 de 
cadre video, ceea ce garantează faptul că toate înregistrările salvate 
sunt clare și de necontestat. Începeţi înregistrarea atunci când porniţi 
vehiculul: camera de bord MiVue™ 731 pornește înregistrarea în 
momentul în care porniţi vehiculul, stocând informaţiile călătoriei dvs.

Înregistrări video Full HD de înaltă calitate

Drumurile sunt periculoase. Ele sunt deseori aglomerate și se circulă cu mare viteză, punându-vă în 
pericol. Nu doar numărul accidentelor este în creștere, ci și numărul înșelătoriilor prin accidente 
înscenate. MiVue™ 731 vă protejează în timp ce vă aflaţi la drum, înregistrând fiecare kilometru al 
călătoriei dvs. astfel încât să nu vă faceţi nicio grijă.



Caracteristici

• Ecranul de 2.7” (6.86cm) – este ușor de utilizat: intuitiv și prietenos

• Înregistrare Full HD de 1920 x 1080p, la 30 cps – cu tehnologia de 
ultimă generaţie H.264 pentru imagini video de calitate superioară în 
fișiere de dimensiuni mai mici

• Unghi larg, de 130° – pentru a surprinde fiecare detaliu în momentele 
critice, cu tehnologie dinamică cu unghi larg de vizualizare (Wide 
Dynamic Range)

• Obiectiv F2.0 – permite mai multă lumină prin senzor pentru o calitate 
video superioară, în special în condiţii de luminozitate scăzută

• Urmărire GPS – înregistrează automat informaţiile dumneavoastră de 
călătorie, inclusiv viteza, altitudinea, longitudinea, latitudinea și direcţia

• (ADAS) Sisteme inovatoare integrate de asistenţă pentru conducătorul 

auto – Sistemul de avertizare în caz de coliziune frontală (Forward 
Collision Warning System, FCWS), Sistemul de avertizare în caz de 
părăsire involuntară a benzii de rulare (Lane Departure Warning System, 
LDWS) și Sistemul de avertizare împotriva oboselii (Fatigue Alert, FA)

• Senzor G cu 3 axe – înregistrează direcţia și forţa, inclusiv impactul, 
virajele și acceleraţia

• Design rotativ al suportului – suportul se rotește cu ușurinţă la unghiul 
dorit pentru colectarea dovezilor video

• Modul parcare – detectorul de mișcare se activează și înregistrează 
dintr– o mașină parcată fără ca șoferul să fie prezent*

• Card de memorie microSD – recomandăm Clasa 10, până la 128GB

* Necesită un accesoriu Mio Smartbox pentru alimentare constantă, disponibil separat.
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MiVue™ 731

Conţinutul cutiei

• Mio MiVue™ 731

• Încărcător auto

• Sistem de montare pe parbriz

• Ghid rapid de operare"

87.8 x 52.2 x 31.9 (mm)
100 g
2,7 inch (6,86cm), format 16:9
Full HD 1920 x 1080p, la 30 fps

4G+1 IR
.MOV (H.264)

Specificaţii tehnice
Dimensiune:

Greutate:

Dimensiune ecran:

Rezoluţie de înregistrare:

Obiectiv din sticlă de

calitate superioară:

Format video:

Martorul dvs. personal la 
drum – Full HD


