
 

Videoinspelare för
bilkörning

ADR610

 
Full HD 1080p

Automatisk kollisionsavkänning

Trötthetsindex och förarvarning

 

ADR61BLX1

Din personliga trafiksäkerhetsövervakare
med kollisionsavkänning och trötthetsvarning

Upplev trygg körning. Philips videoinspelare för bilkörning skyddar dig om det oväntade skulle hända. Förlita dig

på smarta automatiska funktioner och utmärkt videoprestanda som ger kristallklart bildbevis när du behöver

det.

Praktisk och tillförlitlig, med akutstöd

Börjar spela in automatiskt när du startar fordonet

Kollisionsavkänning och automatisk inspelning vid akutfall

Trötthetsindex och förarvarning

Kristallklara bilder vid alla körförhållanden

Levande detaljer med upplösning i 1080p full HD

Alltid opartiska bevis

Omedelbara repriser med bevisstämplad film

Designad och testad för användning vid bilkörning

Designad för att klara användning vid tuffa villkor

CCC/CE/FCC-certifierad för säker installation och användning



Videoinspelare för bilkörning ADR61BLX1

Funktioner Specifikationer
Automatisk inspelning

Så fort du startar fordonet börjar

videoinspelaren spela in automatiskt.

Kollisionsavkänning

Om en krock skulle inträffa sparas

inspelningen för akutfall automatiskt för att

säkra bevis och förhindra att filmen spelas

över.

Trötthetsindex

Trötthetsindex visar hur förarens trötthet

varierar och ger ett visuellt och ljudligt

varningsmeddelande när föraren bör vila.

Full HD

Fånga levande detaljer i 1080p full HD

Bevisstämpel

Repriser direkt på plats för att klargöra

ansvaret, med bevisstämplad film för att

underlätta och snabba på processen om

försäkringsanspråk

Värme- och vibrationsbeständig

Philips videoinspelare för fordon är utrustad

med komponenter av hög kvalitet, för att

säkerställa tålighet mot vibrationer och

extrema temperaturförhållanden.

CCC/CE/FCC-certifierad

Philips videoinspelare för fordon är

kompatibel med internationella certifieringar

och testad mot elektromagnetisk störning

som GPS eller mobiltelefoner.

 

Produktbeskrivning

Beteckning: ADR610

Teknik: Videoinspelare för fordon

Språk: Engelska , franska , tyska, italienska ,

spanska, portugisiska , polska och ryska

Gränssnitt: Mini USB 2.0, HDMI, högtalare

Driftstemperatur: 0 ~ 65 °C

Förvaringstemperatur: -20 ~ 70 °C

Filformat: .MOV, H.264-videokomprimering

Fast objektiv: Bildfält 100° (diagonal)

vidvinkel

Internminne: 64 MB SPI Flash

RAM-minne: 64Mx16bit (1 Gbit) DDR2 SDRAM

Inspelningstid: 200 min @ 16 GB i full HD

Teckenfönster: 2-tums LCD-skärm

G-sensor

Automatisk exponering

Automatisk vitbalans

Förbättrat mörkerseende: Nej

Automatisk LCD-avstängning

Inspelning i slinga

Automatisk inspelning

Bländaromfång: F/#2.0

Kollisionsavkänning

Datum- och tidsstämpel

Bildsensor: 3,1 megapixlar CMOS

Videoupplösning: Full HD (1920 x 1080p) vid

30 fps

Akut filskydd

Inspelningsmedia (externt minne): Micro SD-

kort (upp till 32 GB)

Förpackningsinformation

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Medföljande tillbehör

Tillbehör: 12 V-kabel, monteringsfäste

Strömsladdslängd: 4 m

Effekt: 12 V biladapter

Vikt och mått

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

31,34 mm

Produktvikt: 60 g

Förpackningens vikt (inkl. produkt): 270 g

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Din

trafiksäkerhetsövervakare

Produktbeskrivning: med trötthetsvarning

Logistisk information

EAN: 6947939174027

Beställningskod: 17402730

Kvantitet i förpackning: 10

Referens: ADR61BLX1
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