
 

Videokamera do
auta

ADR610

 
Rozlišení Full-HD kategorie
1080p

Automatická detekce srážky

Index únavy a výstraha pro
řidiče

 

ADR61BLX1

Váš osobní strážce na silnicích
s detekcí srážky a výstrahou při únavě

Užijte si bezpečnou jízdu. Kamera do auta Philips vás ochrání i v nečekaných

situacích. Spolehněte se na chytré automatické funkce a špičkové video, které vám

v případě potřeby poskytne přehledné důkazy.

Bezproblémový a spolehlivý pomocník v nouzových situacích

Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu

Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události

Index únavy a výstraha pro řidiče

Křišťálově čistý obraz za všech jízdních podmínek

Ostré detaily díky rozlišení Full HD kategorie 1080p

Vždy poskytuje objektivní důkaz

Okamžité přehrání záznamu s orazítkovanou průkazní evidencí

Zkonstruováno a testováno pro podmínky v automobilovém průmyslu

Určena pro práci v náročných podmínkách jízdy

Certifikáty CCC/CE/FCC zaručují bezpečnou instalaci a použití



Videokamera do auta ADR61BLX1

Přednosti Specifikace
Automatické nahrávání

Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se

automaticky záznam řízení.

Detekce srážky

Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se

automaticky uloží jako důkazní materiál, aby

nedošlo k jeho přepsání.

Index únavy

Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče,

a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá

zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.

Full HD

Zachyťte ostré detaily díky rozlišení Full HD

kategorie 1080p

Důkazní razítko

Okamžité přehrání umožňující hned na místě

vyjasnit odpovědnost. Průkazní evidence

s razítkem pro doložení a urychlení procesu

pojistného nároku

Odolnost vůči žáru a vibracím

Automobilový záznamník řízení Philips je

vybaven vysoce kvalitními komponenty, aby

byla zajištěna odolnost vůči vibracím a

extrémním teplotám.

Certifikáty CCC/CE/FCC

Automobilový záznamník řízení Philips

odpovídá mezinárodním certifikátům a je

testován proti elektromagnetickému rušení

vůči signálu GPS nebo mobilním telefonům.

 

Popis výrobku

Označení: ADR610

Technologie: Angličtina, francouzština ,

němčina, italština , španělština,

portugalština

, polsky a rusky

Jazyky: angličtina, čínština, japonština

Rozhraní: Mini USB 2.0, HDMI, reproduktor

Provozní teplota: 0~65 °C

Skladovací teplota: -20~70 °C

Formát souboru: .MOV, video komprese H.264

Fixní čočky: Zorné pole 100° (diagonální)

širokoúhlé

Interní paměť: 64 Mb SPI Flash

Paměť s libovolným výběrem: 64 M x 16 bitů

(1Gbit) DDR2 SDRAM

Doba nahrávání: 200 min při 16 GB v plném

rozlišení HD

Displej: 2” LCD

G-senzor

Automatická expozice

Automatické vyvážení bílé

Zlepšená viditelnost v noci: Ne

Automatické vypnutí LCD

Souvislé nahrávání smyček

Automatické nahrávání

Rozsah clony: F/#2.0

Detekce srážky

Datová a časová známka

Senzor obrazu: 3,1 megapixelů (CMOS)

Rozlišení videa: Rozlišení Full HD

(1920 x 1080p) při 30 fps

Ochrana souborů nahraných při nouzové

události

Záznamová média (ext. paměť): Karta Micro

SD (až 32 GB)

Údaje na obalu

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Včetně příslušenství

Příslušenství: 12V kabel, upínací držák

Délka napájecího kabelu: 4 m

Spotřeba: 12V adaptér do auta

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

72,8 x 53,3 x 31,34 mm

Hmotnost výrobku: 60 g

Hmotnost balení (včetně výrobku): 270 g

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Váš strážce na silnicích

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: s výstrahou

při únavě řidiče

Logistické údaje

EAN: 6947939174027

Objednací kód: 17402730

Počet v balení: 10

Reference: ADR61BLX1
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