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DE CE MIO MIVUE™ 798

Dotată cu senzorul de înaltă calitate de la Sony, STARVIS CMOS, MiVue™ 
798 produce înregistrări video cu un contrast superior, culori clare și vii, 
în special în condiţii de luminozitate scăzută. Calitatea înaltă a filmărilor 
video este esenţială dacă doriţi să înregistraţi amintiri pentru totdeauna 
sau să transmiteţi imaginile către compania dvs. de asigurări pentru o 
despăgubire.

Calitate perfectă a imaginii – Senzor Sony de 
înaltă calitate, STARVIS CMOS

Spre deosebire de alte camere de bord de pe piaţă, modulul GPS este 
încorporat complet în dispozitiv, astfel încât nu există nicio unitate 
externă atașată. Locaţia și viteza dvs. sunt înregistrate pe fiecare film.

Pentru înregistrarea locaţiei și a vitezei
– GPS încorporat 

Creaţi imediat copii de rezervă pentru videoclipurile dvs. pe smartphone sau 
partajaţi-le cu ajutorul aplicaţiei MiVue™ Pro, folosind conexiunea WiFi 
integrată pe dispozitiv. Nu a fost niciodată mai simplu să mutaţi 
înregistrările de pe camera de bord pe telefon sau calculator. De asemenea, 
puteţi actualiza firmware-ul și datele privind camerele de supraveghere 
stocate pe MiVue™ 798 prin intermediul actualizării WIFI OTA (Over-the-air), 
asigurându-vă astfel că dispozitivul dvs. este mereu la zi.

Cea mai bună conectivitate
– WiFi integrat

MiVue™ 798 este prevăzută cu sisteme inovatoare integrate de 
asistenţă pentru conducătorul auto. Sistemul de avertizare în caz de 
părăsire involuntară a benzii de rulare, sistemul de avertizare 
împotriva oboselii și sistemul de avertizare în caz de coliziune frontală 
contribuie la siguranţa și încrederea în timpul călătoriei.

Create pentru siguranţa dvs. – Advanced Driver 
Assistance Systems (Sisteme inovatoare de 
asistenţă pentru conducătorul auto)

În caz de urgenţă, MiVue™ 798 își dovedește utilitatea. Atunci când 
senzorul G-Sensor cu 3 axe detectează schimbări bruște de direcţie sau 
un impact, acesta va salva imediat un fișier protejat, care nu poate fi 
suprascris.

Mișcări detectabile cu senzorul G

 

Cu cea mai nouă tehnologie de detectare a mișcării, MiVue™ 798 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. Necesită un accesoriu Mio 
Smartbox/PowerBox, disponibil separat.

Înregistraţi permanent cu modul Parcare

Proiectată pentru a surprinde fiecare detaliu, MiVue™ 798 furnizează 
înregistrări QHD cu un unghi larg de 150° și un obiectiv F1.8. Ziua sau 
noaptea, camera de înaltă calitate înregistrează totul, inclusiv plăcuţe 
de înmatriculare* și lumini de poziţie.

Calitatea imaginilor de necontestat
– 2.5K QHD 2560 x 1600p

Creată să reziste, camera dvs. MiVue™ 798 este rezistentă și robustă. 
Dispozitivul elegant nu numai că stă pe bord fără a distrage atenţia, dar 
poate fi depozitată și în torpedoul mașinii.

Stil și calitate într-un singur dispozitiv

Drumurile se schimbă, dar dispozitivul dvs. nu rămâne în urmă. 
Avertismentele bazate pe poziţionarea GPS, privind camerele de radar 
fixe cu care este dotat dispozitivul MiVue™ 798, se actualizează pe 
întreaga durată de viaţă a dispozitivului.

Siguranţa dvs. este pe primul loc
– Alerte GPS privind camerele de supraveghere

Înregistrare de înaltă
calitate, zi și noapte



Caracteristici

• Senzor Sony de înaltă calitate, STARVIS CMOS – pentru înregistrări video 
extrem de clare, cu un contrast superior, culori clare și vii, în special în 
condiţii de luminozitate scăzută

• Înregistrare 2.5K QHD 2560 x 1600p – cu tehnologia de ultima generaţie 
H.264 pentru imagini video de calitate superioară în fișiere de dimensiuni 
mai mici

• WiFi integrat – trimiteţi cu ușurinţă înregistrările video pe smartphone 
pentru a face o copie de siguranţă sau partajaţi-vă experienţele pe 
Facebook prin intermediul aplicaţiei MiVue™*

• Actualizare WIFI OTA – actualizare WIFI OTA (Over-the-air) pentru 
firmware-ul și datele privind camerele de supraveghere

• Unghi larg, de 150° – pentru a surprinde fiecare detaliu în momentele 
critice cu tehnologie dinamică cu unghi larg de vizualizare (WDR - wide 
dynamic range)

• Obiectiv F1.8 – permite mai multă lumină prin senzor pentru o calitate 
video superioară, în special în condiţii de luminozitate scăzută

• Valoare EV (valoarea expunerii) reglabilă în 7 trepte – reglare 
independentă care permite ajustarea manuală a nivelului de luminozitate

• Alerte GPS privind camerele de supraveghere – cu avertizări generale 
faţă de distanţa fixă a cemerei și cu tehnologia patentată de avertizare 
dinamică, funcţia Alerte Inteligente va avertiza șoferul cu privire la viteza 
de deplasare și distanţa la care se află faţă de camera de radar fix. 
Actualizări gratuite pe întreaga durată de viaţă a dispozitivului dvs.**

• 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 alertă 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 începe 
înregistrarea din mașina parcată, fără ca șoferul să fie prezent; necesită un 
accesoriu Mio Smartbox/PowerBox, disponibil separat.

• Comutarea la modul fotografie – folositi camera video auto ca pe un 
aparat de fotografiat pentru colectarea probelor în caz de accident

• Card MicroSD™ – se recomandă microSD™ Clasa 10 până la 128 GB

* Partajarea și/sau transmiterea în direct a informaţiilor cu caracter personal este la discreţia utilizatorului. Vă rugăm 
să verificaţi legislaţia în vigoare. ** Exclude Franţa, Elveţia, Lituania, Letonia, Estonia. Actualizări pentru camerele de 
supraveghere pe întreaga durată de viaţă a dispozitivului. 
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MiVue™ 798

Conţinutul cutiei

• Mio MiVue™ 798

• Încărcător auto

• Sistem de montare pe parbriz

• Ghid rapid de operare

90.2 x 48.8 x 37.05 mm
112 g
2.7 inch
1600p at 25fps
1440p at 30fps
1080p at 30fps

5G+1 IR
.MP4 (H.264)

Dimensiune:   

Greutate:   

Dimensiune ecran:

Rezoluţie de înregistrare: 

 

Obiectiv din sticlă de
calitate superioară:   

Format video:  

Specificaţii tehnice

Înregistrare de înaltă
calitate, zi și noapte


