
 

Автомобилен
видеорекордер

ADR610

  Full HD 1080p

Автоматично откриване на сблъсъци

Индекс на умората и
предупреждения

 

ADR61BLX1

Вашият личен асистент за безопасност на пътя
с предупреждение за опасност на водача
Насладете се на безопасно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени
ситуации. Можете да разчитате на интелигентните автоматични функции и отличното видео изпълнение, за да получите
кристално ясни данни, когато ви потрябват.

Лесен за употреба, с включена поддръжка за спешни ситуации
Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си
Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации
Индекс на умората и предупреждения

Кристално ясни изображения при всякакви условия на шофиране
Ярки детайли с 1080p Full HD разделителна способност

Абсолютно точни данни по всяко време
Незабавно възпроизвеждане с клеймо за доказателство

Проектирани и тествани за автомобилни условия
Проектирани да работят при тежки условия на шофиране
CCC/CE/FCC сертифициран за безопасна инсталация и употреба



Автомобилен видеорекордер ADR61BLX1

Акценти Спецификации
Автоматичен запис

Веднага след като включите автомобила си,
рекордерът за шофиране започва да работи
автоматично.

Откриване на сблъсъци

В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за
извънреден случай, за да се осигури доказателство и
да се предотврати презапис.

Индекс на умората

Индексът на умората показва еволюцията на умората
на водача и извежда визуално и звуково
предупредително съобщение, когато водачът се
нуждае от почивка.

Full HD

Улавяйте ярки детайли с 1080p Full HD разделителна
способност

Клеймо за доказателство

Незабавно възпроизвеждане за изясняване на
отговорността на място с клеймо за доказателство за
ускоряване на процеса по заявка за застраховка

Устойчивост на топлина и вибрации
Автомобилният рекордер за шофиране на Philips е
оборудван с висококачествени компоненти, за да
гарантира устойчивост на вибрации и екстремни
температурни условия.

CCC/CE/FCC сертифициран
Автомобилният рекордер за шофиране на Philips е
съвместим с международните сертификати и е
тестван за електромагнитни смущения с GPS или
мобилни телефони.

 

Описание на продукта
Обозначение: ADR 610
Технология: Автомобилен рекордер за шофиране
Езици: Английски, френски , немски, италиански ,
испански, португалски , полски и руски език
Интерфейс: Mini USB 2.0, HDMI, високоговорител
Работна температура: 0 ~ 65 °C
Температура на съхранение: -20 ~ 70 °C
Файлов формат: .MOV, видеокомпресия H.264
Фиксиран обектив: FOV 100° (диагонален)
широкоъгълен
Вътрешна памет: 64 Mb SPI флаш
Памет с произволен достъп: 64 M x16 бита (1 Gb)
DDR2 SDRAM
Време за запис: 200 мин @16 GB с full HD качество
Дисплей: 2” LCD
G-сензор
Автоматична експонация
Автоматичен баланс на бялото
Подобрена нощна видимост: Не
Авт. изкл. на LCD
Запис в цикъл без прекъсване
Автоматичен запис
Диапазон на апертурата: F/#2.0
Откриване на сблъсъци
Клеймо за дата и час
Сензор за изображения: 3,1-мегапикселов CMOS
Видео разделителна способност: Full HD (1920 x
1080p) @30 кад./сек
Защита на файловете в извънредна ситуация
Носител за запис (външна памет): Micro SD карта (до
32 GB)

Данни за опаковката
EAN1: 6947939174027
EAN3: 6947939174034

Приложени аксесоари
Аксесоари: 12 V кабел, скоба за монтаж
Дължина на захранващия кабел: 4 м
Захранване: Адаптер за автомобил 12 V

Тегло и размери
Размери на продукта (Д x Ш x В): 72,8x 53,3x
31,34 мм
Тегло на изделието: 60 гр
Тегло на кутията (вкл. изделието): 270 гр

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Вашият личен асистент за
безопасност на пътя
Акцент за продукта: с предупреждение за умора

Логистични данни
EAN: 6947939174027
Код за поръчка: 17402730
Количество в кутията: 10
За справка: ADR61BLX1
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