Philips ADR610
Videoopptaker for
bilkjøring

Full HD 1080p
Automatisk kollisjonsdeteksjon
Tretthetsregistrering og
sjåførvarsling

Gir deg trygghet på veien
med kollisjonsdeteksjon og tretthetsvarsling
Philips' automatiske kjøreopptaker beskytter deg hvis det uventede skulle skje, og du kan
føle deg beskyttet på kjøreturene dine. Stol på de smarte automatiske funksjonene og den
ypperlige videoytelsen som gir deg krystallklart bevismateriale hvis du trenger det.
Problemfri og pålitelig med støtte i nødsituasjoner
• Automatisk opptak når du starter kjøretøyet
• Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak
• Tretthetsregistrering og sjåførvarsling
Krystallklare bilder under alle kjøreforhold.
• Livaktige detaljer med 1080p Full HD Definition

ADR61BLX1

Upartisk bevismateriale når du trenger det
• Øyeblikkelig repetisjon av klare bevis
Utformet og testet for bil
• Utformet for bruk under vanskelige kjøreforhold
• CCC-/CE-/FCC-sertifisert for sikker installasjon og bruk

ADR61BLX1

Videoopptaker for bilkjøring

Full HD 1080p Automatisk kollisjonsdeteksjon, Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Høydepunkter

Spesifikasjoner

Automatisk opptak

Full HD

Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner
kjøreopptakeren automatisk opptaket.

Ta opp livaktige detaljer med 1080p Full HD
Definition

Kollisjonsdeteksjon

Klare bevis

Hvis en kollisjon oppstår, lagres et
nødsituasjonsopptak automatisk slik at
bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.

Tretthetsregistrering

Øyeblikkelig repetisjon for å avgjøre
ansvarsforholdene på stedet med klare bevis, slik at
det støtter og gir fortgang i
forsikringskravprosessen.

Varme- og vibrasjonsbestandig

Produktbeskrivelse

• Betegnelse: ADR610
• Teknologi: Automatisk kjøreopptaker
• Språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk ,
portugisisk , polsk og russisk
• Grensesnitt: Mini-USB 2.0, HDMI, høyttaler
• Driftstemperatur: 0 ~ 65 °C
• Oppbevaringstemperatur: -20 ~ 70 °C
• Filformat: MOV, H.264-videokomprimering
• Fast linse: FOV 100° (diagonal) vidvinkel
• Internminne: 64 Mb SPI Flash
• Random Access Memory (RAM): 64 M x 16 bit
(1 Gbits) DDR2 SDRAM
• Opptakstid: 200 min ved16 GB i full HD
• Skjerm: 2" LCD-skjerm
• G-sensor
• Autoeksponering
• Automatisk hvitbalanse
• Forbedret nattsyn: Nei
• LCD-skjerm med automatisk utkobling
• Sømløst kontinuerlig opptak
• Automatisk opptak
• Blenderåpning: F/#2.0
• Kollisjonsdeteksjon
• Oppgir dato og klokkeslett
• Bildesensor: 3,1 megapiksler CMOS
• Videooppløsning: Full HD (1920 x 1080p) ved
bildefrekvens 30
• Filbeskyttelse i nødsituasjoner
• Opptaksmedier (eksternminne): MicroSD-kort
(opptil 32 GB)

Emballasjeopplysninger
• EAN1: 6947939174027
• EAN3: 6947939174034

Tilbehør som følger med

Den automatiske kjøreopptakeren fra Philips er
utstyrt med kvalitetskomponenter for å sikre
bestandighet mot vibrasjoner og ekstreme
temperaturer.

• Tilbehør: 12 V-kabel, monteringsbrakett
• Lengde på strømledning: 4 m
• Drift: 12 V biladapter

CCC-/CE-/FCC-sertifisert

• Produktmål (L x B x H):
72,8 x 53,3 x 31,34 millimeter
• Produktvekt: 60 g
• Vekt på emballasje (inkludert produkt): 270 g

Den automatiske kjøreopptakeren fra Philips er i
samsvar med internasjonale sertifiseringer og testet
mot elektromagnetiske forstyrrelser som GPS eller
mobiltelefon.

Mål og vekt

Markedsføringsspesifikasjoner

• Forventede fordeler: Din personlige vokter for
sikkerhet på veien
• Produkthøydepunkt: med tretthetsvarsling

Logistiske data
•
•
•
•

Tretthetsregistreringen viser sjåførens
tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel
når sjåføren bør ta en pause.

•
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