
 

Met optionele GPS-
module

GoSure ADR620
dashcam

 
Scherpe opnamen in Full-HD
1080p

Met optionele GPS-module

Brede hoek en heldere F2.0-

lens

Goede prestaties bij
nachtweergave

 

56749XM

Uw betrouwbare hulp op de weg
Legt automatisch uw reis vast in heldere details

De Philips ADR620 automatische autorecorder neemt alles op dat onderweg

gebeurt voor het geval er iets onverwachts gebeurt. Er worden automatisch

opnamen gemaakt in helder FHD-videokwaliteit (met optionele GPS-module). U

hebt dus altijd een ooggetuige voor uw reis.

Betrouwbaar videobewijs van hoge kwaliteit

Scherpe opnamen in Full-HD 1080p om belangrijke details vast te leggen

Brede dekkingshoek van 120°, kan tot 3 rijstroken opnemen

Beter zicht in het donker dankzij gevoelige beeldsensor

Met optionele GPS-module

Optionele Plug & Play GPS-module verkrijgbaar

Datum- en tijdstempel voor duidelijke bewijs

Gebruiksvriendelijk en getest voor zware omstandigheden

G-sensor detecteert botsingen die vervolgens een noodopname starten

De ingebouwde supercondensator is betrouwbaarder dan een normale batterij

Automatische waarschuwingstoon als de bestuurder vermoeid is

2 inch LCD-scherm voor direct afspelen van video op locatie

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Gebruikersvriendelijke interface met slechts vier knoppen

Ontworpen voor gebruik onder zware verkeersomstandigheden



Met optionele GPS-module 56749XM

Kenmerken
Brede dekkingshoek van 120°

Leg meer van de weg voor u vast met een

groothoeklens van 120°. U kunt maximaal drie

rijstroken van het wegverkeer opnemen,

waardoor u van elk incident dat zich voor u

afspeelt een vollediger beeld krijgt.

2 inch ingebouwd LCD-scherm

Mensen willen weten wie er voor een ongeluk

verantwoordelijk was. Met een ingebouwd 2-

inch LCD-scherm kunt u meteen duidelijke

video's afspelen. De video bevat ook een

tijdstempel waardoor u conflicten onderweg

nog beter kunt oplossen.

Automatische botsingsdetectie

De ADR620 heeft een G-sensormodule met

drie assen waarmee u automatisch kunt

opnemen terwijl u rijdt en waarmee

noodopnamen kunnen worden gemaakt als er

een ongeluk gebeurt. Bij botsingen vanaf een

bepaalde kracht, wordt het apparaat

vergrendeld om te voorkomen dat de video-

opname wordt overschreven, en wordt deze

veilig opgeslagen op een duurzame

geheugenkaart.

Automatisch opnemen

Zodra u de auto start, begint de

dashboardcamera automatisch te werken. U

hoeft zich dus nooit meer zorgen te maken

dat u was vergeten de camera in te schakelen.

De Philips ADR620 overschrijft automatisch

ouder, ongewenst beeldmateriaal, zodat u

niet steeds de geheugenkaart hoeft te

vervangen.

Waarschuwing vermoeide bestuurder

Om de bestuurder te helpen herinneren

voldoende rust te nemen, produceert de

Philips ADR620 periodiek een

waarschuwingspiepje om de bestuurder te

waarschuwen.

Scherpe opnamen in Full-HD 1080p

Dankzij de mogelijkheden om in Full HD

1080p video op te nemen, legt de Philips

ADR620 uw reis vast in scherpe en levendige

details. Zo verkrijgt u duidelijk bewijs voor de

acties van andere weggebruikers, inclusief de

mogelijkheid om kentekens vast te leggen tot

een afstand van 6 meter.

Bestand tegen trillingen en hoge

temperaturen

De met hoogwaardige componenten

gemaakte ADR620 is ontworpen om te

werken onder zware verkeersomstandigheden.

Het apparaat is grondig getest en werkt bij

extreme temperaturen (van -10°C tot 60°C),

en is dankzij de duurzame constructie

bestand tegen de constante trillingen van een

rijdend voertuig.

Intuïtieve gebruikersinterface

Met slechts vier knoppen en eenvoudige

gebruikersinterface is de Philips ADR620-

dashboardcamera gemakkelijk in het gebruik.

Optionele GPS-module beschikbaar

De ADR620 is ook compatibel met een GPS-

zuignap (apart verkrijgbaar). U hoeft alleen de

normale zuignap uit de doos te vervangen

met de GPS-houder. Sluit de zuignap aan op

uw dashcam en de ADR620 houdt uw GPS-

locatie bij voor alle opnamen, voor

aanvullende bewijs van wat er gebeurt op de

weg.

Veilige batterij met lange levensduur

In plaats van een normale batterij maakt de

ADR620 gebruik van een supercondensator.

Dergelijke stroombronnen zijn beter bestand

tegen trillingen en oververhitting, en zijn dus

veiliger en stabieler voor gebruik in de auto.

Dit maakt de supercondensator

betrouwbaarder en duurzamer dan normale

batterijen.

Gevoelige beeldsensor met 2 MP

De ADR620 is uitgerust met een gevoelige

beeldsensor van 2-megapixels. Hierdoor kunt

scherpe opnamen van hoge kwaliteit maken,

zelfs 's nachts.

Datum- en tijdstempelbewijs

Krijg een Instant Replay met daarin een

datum- en tijdstempel, zodat u over

bewijsmateriaal beschikt wie er

verantwoordelijk is voor een ongeluk. Dit komt

ook van pas bij het claimsproces van de

verzekering, en kan dergelijke procedures

bespoedigen. Wanneer u de optionele GPS-

zuignap gebruikt (en deze aansluit op uw

dashcam), krijgt u de exacte GPS-locatie voor

uw opname.
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Specificaties
Productbeschrijving

Aanduiding: ADR620

Technologie: Dashboardcamera voor in de

auto

Interface: Micro USB en mini-USB 2.0

Bestandsformaat: H.264

Vaste lens: Gezichtsveld 120°

Intern geheugen: 32 Mb SPI flash

Random Access Memory: 1 GB DDR3

Opnametijd: 160 min bij 16 GB in Full HD

Display: 2,0 inch LCD

G-sensor

Automatische belichting

Automatische witbalans

LCD automatisch uit

Naadloze lusopname

Diafragmabereik: F/#2.0

Botsingsdetectie

Datum- en tijdstempel

Beeldsensor: 3,1 Megapixels CMOS, 3,1

Megapixels CMOS, 4 Megapixels CMOS, 3,2

Megapixels CMOS

Videoresolutie: Super HD 1296p, Full HD

1080p, 3,1 Megapixels CMOS

Talen: Chinees, Engels

Vermoeidheidswaarschuwing

Verbeterd nachtzicht

Automatisch opnemen

Parkeerbewaking: WaveGuard

Gebruikstemperatuur: -10°C ~ 60°C

Opslagtemperatuur: -20°C ~ 70°C

Beeldsensor: 2 Megapixels CMOS

Bestand voor noodopnamen

Opslag voor opnamen (extern): SD-kaart

(klasse 10, maximaal 64GB)

Accessoires meegeleverd

Vermogen: 12 V autoadapter

Accessoires: 12 V-kabel, Bevestigingsbeugel

Lengte voedingskabel (m): 3,6

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (mm): 72,8 x 53,3

x 31,34 mm

Gewicht van het product (g): 80

Gewicht doos (inclusief product) (g): 360

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Uw persoonlijke

beschermengel in het verkeer

Productkenmerk: FHD plus optionele GPS-

module

Logistieke gegevens

EAN (China): 6947939168354

Aantal in doos: 1

Referentie: 56749XM

EAN (EMEA): 6947939168347

Bestelinformatie

Bestelnummer: 56749XM

Bestelcode: 16834730
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