
 

Bilkørselsvideooptager

ADR610

 
Full HD 1080p

Automatisk
kollisionsregistrering

Træthedsindeks og føreralarm

 

ADR61BLX1

Din personlige trafiksikkerhedshjælper
med kollisionsregistrering og træthedsalarm

Nyd en køretur med beskyttelse med Philips kørselsoptager, som beskytter dig, hvis det uventede sker. Du får

hjælp af de smarte, automatiske funktioner, og video i høj kvalitet giver dig krystalklare beviser, hvis du får brug

for det.

Brugervenlig og pålidelig med nødtjenesteunderstøttelse

Automatisk optagelse, når du starter dit køretøj

Kollisionsregistrering og automatisk optagelse ved uheld

Træthedsindeks og føreralarm

Krystalklare billeder under alle kørselsforhold

Levende detaljer med 1080p Full HD-opløsning

Objektive beviser når som helst

Øjeblikkelig genafspilning med bevisstemplet bevismateriale

Designet til og testet ved kørselsforhold

Designet til at fungere under vanskelige kørselsforhold

CCC/CE/FCC-certificeret til sikker installation og brug



Bilkørselsvideooptager ADR61BLX1

Vigtigste nyheder Specifikationer
Automatisk optagelse

Så snart du tænder dit køretøj, starter

kørselsoptageren automatisk.

Kollisionsregistrering

I tilfælde af en kollision gemmes der

automatisk en optagelse ved uheld for at

skabe beviser og undgå overskrivning.

Træthedsindeks

Træthedsindekset viser udviklingen i førerens

træthed og vil give en visuel og akustisk

advarselsmeddelelse, når føreren bør hvile

sig.

Full HD

Optag levende detaljer med 1080p Full HD-

opløsning

Bevisstempel

Øjeblikkelig genafspilning til at klarlægge

ansvar på stedet med bevisstemplet

bevismateriale, der understøtter og

fremskynder processen i forbindelse med

erstatningskrav

Varme- og vibrationsbestandig

Philips kørselsoptager er udstyret med

komponenter i høj kvalitet for at sikre

modstandsdygtighed over for vibrationer og

ekstreme temperaturforhold.

CCC/CE/FCC-certificeret

Philips kørselsoptager overholder

internationale certificeringer og er testet mod

elektromagnetisk interferens, f. eks. GPS eller

mobiltelefon.

 

Produktbeskrivelse

Betegnelse: ADR610

Teknologi: Kørselsoptager

Sprog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk,

spansk,

portugisisk, polsk og russisk

Interface: Mini-USB 2.0, HDMI, højttaler

Driftstemperatur: 0 ~ 65 °C

Opbevaringstemperatur: -20 ~ 70 °C

Filformat: .MOV, H.264 videokomprimering

Fast objektiv: FOV 100° (diagonal) vidvinkel

Intern hukommelse: 64 MB SPI flash

RAM: 64 M x 16 bit (1 GB) DDR2 SDRAM

Optagetid: 200 min. ved 16 GB i Full HD

Display: 2" LCD

G-sensor

Automatisk eksponering

Automatisk hvidbalance

Forbedret synlighed om natten: Nej

Automatisk LCD-afbryder

Problemfri loop-optagelse

Automatisk optagelse

Blændeområde: F/#2.0

Kollisionsregistrering

Dato- og tidsstempel

Billedsensor: 3,1 megapixel CMOS

Videoopløsning: Full HD (1920 x 1080p) ved

30 fps

Filbeskyttelse ved uheld

Optagelsesmedier (ekstern hukommelse):

MicroSD-kort (op til 32 GB)

Emballagedata

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Inklusive tilbehør

Tilbehør: 12 V-kabel, monteringsbeslag

Strømkablets længde: 4 m

Strøm: 12 V biladapter

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 72,8 x 53,3 x

31,34 mm

Produktvægt: 60 g

Kassens vægt (inkl. produkt): 270 g

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Din

trafiksikkerhedshjælper

Produktoplysning: med træthedsalarm

Logistiske data

EAN: 6947939174027

Bestillingskode: 17402730

Mængde i æsken: 10

Reference: ADR61BLX1
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