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ADR810

 
Full HD 1080 p

Automaattinen
törmäyksentunnistus

Väsymystason näyttö ja
varoitus

Hätätilanteen pikatallennus

 

ADR81BLX1

Ajoneuvotallennin
havaitsee törmäykset ja tallentaa hätätilanteet Easy Capture -

pikatoiminnolla

Aja rauhallisin mielin – Philipsin ajoneuvotallennin varmistaa selustasi

odottamattomissa tilanteissa. Automaattiset ajoturvallisuustoiminnot tuovat

lisäturvaa havaitsemalla törmäykset, tallentamalla hätätilanteet ja varoittamalla

väsymyksestä.

Kristallinkirkas kuva kaikissa ajo-olosuhteissa

1080 p:n Full HD -tarkkuudella selkeää videokuvaa

Erinomainen näkyvyys yöllä

156 asteen laajakulmaobjektiivi

Helppokäyttöinen ja luotettava, mukana hätätilannetoimintoja

Automaattinen tallennus auton käynnistyttyä

Törmäyksentunnistus ja automaattinen hätätallennus

Easy Capture -toiminnolla hätätilanteen kuvaus kokonaisuudessaan

Väsymystason näyttö ja varoitus

Puolueetonta todistusaineistoa jokaisesta tilanteesta

Ensiasennuslaatua

Viralliset todisteet heti käytössäsi



Ajoneuvotallennin ADR81BLX1

Kohokohdat
Automaattinen tallennus

Käynnistyy automaattisesti kuljettajan

käynnistettyä ajoneuvon.

Törmäyksentunnistus

Sinulla on aina tarvittavat todisteet, sillä

törmäyksen sattuessa tilanteesta tehdään

automaattisesti hätätallennus, jonka päälle ei

voi tallentaa.

Väsymystason näyttö

Näytöllä näkyy kuljettajan väsymystason

kehittyminen. Kun kuljettajan on aika levätä,

järjestelmä varoittaa kuljettajaa näytössä

näkyvän viestin sekä äänimerkin avulla.

Full HD

Tallentaa selkeää videokuvaa 1080 p:n Full

HD -tarkkuudella.

Viralliset todisteet

Käytössäsi ovat heti viralliset todisteet

ajotilanteesta ja siihen liittyneistä tekijöistä,

mikä nopeuttaa vakuutusprosessia.

Hätätilanteen pikatallennus

Philipsin Easy Capture -painikkeilla kuvaat

hätätilanteessa nopeasti ja helposti vain

yhdellä painalluksella. Voit tallentaa

ajotilanteen kokonaisuudessaan painamalla

joko laitteessa tai savukkeensytyttimeen

kiinnitetyssä sovittimessa olevaa

hätätallennuspainiketta.

Yönäkyvyys

Tallentaa aina terävää kuvaa

vuorokaudenajasta riippumatta. Parannettu

yönäkyvyys.

Taattua ensiasennuslaatua

Philipsin osaaminen kansainvälisenä autoalan

tuotteiden valmistajana takaa aina

korkealaatuiset osat ja kestävän laadun. Hyvä

tärinän- ja lämmönsietokyky, CE/FCC-

sertifiointi, turvallinen asentaa ja käyttää.

Vankka, helposti asennettava ja säädettävä

kiinnitys.

Katselukulma

Erittäin laajakulmaisella 156 asteen

objektiivilla kaikki yksityiskohdat tallentuvat

tarkasti.



Ajoneuvotallennin ADR81BLX1

Tekniset tiedot
Tuotteen kuvaus

Nimike: ADR810

Tekniikka: Ajoneuvotallennin

Kielet: Englanti , ranska , saksa , italia ,

espanja , portugali , puola ja venäjä

Liitännät: Mini-USB 2.0, HDMI, kaiutin

Käyttölämpötila: -10 - +65 °C

Säilytyslämpötila: -20 - +70 °C

Tiedostomuoto: .MOV-tiedostomuoto, H.264-

videopakkaus

Kiinteä objektiivi: Erittäin laajakulmainen 156

asteen objektiivi

Sisäinen muisti: 64 Mt SPI Flash

RAM-muisti: 64 M x 16 bittiä (1 Gt) DDR2

SDRAM

Tallennusaika: 160 min, 16 Gt, Full HD -

tarkkuus

Näyttö: 2,7 tuuman nestekidenäyttö

G-tunnistin

Automaattinen valotus

Automaattinen valkotasapaino

Parannettu yönäkyvyys

Näytön automaattinen virrankatkaisu

Jatkuva tallennus

Automaattinen tallennus

Aukkosuhde: F/2.0

Törmäyksentunnistus

Päivämäärä- ja aikamerkintä

Kuva-anturi: 2,1 megapikselin CMOS

Videokuvan resoluutio: Full HD (1920 x 1080

p), 30 fps

Hätätiedostojen suojaus

Tallennusväline (ulkoinen muisti): MicroSD-

kortti (enintään 32 Gt)

Pakkauksen tiedot

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet: 12 V:n johto, kiinnityspidike

Virtajohdon pituus: 4 m

Virta: 12 V:n autosovitin

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (P x L x K): 106,7 x 50,0 x

32,5 mm

Laitteen paino: 83 g

Pakkauksen paino tuotteen kanssa: 370 g

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: Turvaa tiellä

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

Hätätilanteiden Easy Capture -tallennus

Logistiset tiedot

EAN: 6947939173983

Tilauskoodi: 17398330

Määrä pakkauksessa: 10

Viite: ADR81BLX1
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