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Full-HD 1080p

Automatische botsingsdetectie

Vermoeidheidsindex en
waarschuwing

Gemakkelijk vastleggen van
ongevallen

 

ADR81BLX1

Persoonlijke bescherming voor onderweg
Met botsingsdetectie en registratie van noodgevallen

Geniet van gemoedsrust tijdens het rijden. De Philips-dashboardcamera voor in

de auto beschermt u in geval het onverwachte gebeurt. Voel u beschermd met de

geautomatiseerde veiligheidsfuncties: botsingsdetectie, registratie van ongevallen

en vermoeidheidswaarschuwingen.

Glasheldere beelden in alle rijomstandigheden

Levendige details met 1080p Full HD

Perfect nachtzicht

156° graden groothoeklens

Probleemloos en betrouwbaar met noodhulp

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval

Gemakkelijk vastleggen van ongevallen zodat u nooit voor verrassingen komt te

staan

Vermoeidheidsindex en waarschuwing

Overal en altijd onpartijdig bewijsmateriaal

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Direct afspelen van bewijsmateriaal met datum-/tijdstempel



Dashboardcamera voor in de auto ADR81BLX1

Kenmerken
Automatisch opnemen

Zodra u uw voertuig start, begint de recorder

automatisch te werken.

Botsingsdetectie

In geval van een botsing wordt automatisch

een opname opgeslagen als bewijsmateriaal

en om te voorkomen dat opnames worden

overschreven.

Vermoeidheidsindex

De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling

van vermoeidheidsverschijnselen bij de

chauffeur, en geeft een visuele en akoestische

waarschuwing wanneer deze een rustpauze

moet nemen.

Full HD

Leg levendige details vast met 1080p Full HD

Bewijsmateriaal

Direct afspelen om de schuldvraag ter plekke

te kunnen beantwoorden, met

bewijsmateriaal dat het claimproces bij de

verzeker kan ondersteunen en versnellen

Gemakkelijk vastleggen van ongevallen

Philips EasyCapture zorgt voor snel en

eenvoudig vastleggen van ongevallen.

Registreer en bewaar alles wat er op de weg

gebeurt wanneer dat nodig is: met één

duidelijk aangegeven knop op het apparaat,

en één knop op de adapter voor de

sigarettenaansteker.

Nachtweergave

Registreert overdag en 's nachts de scherpste

details. Met geoptimaliseerde nachtweergave.

Hoogwaardige kwaliteit

De wereldwijde expertise van Philips op het

gebied van autoproducten staat garant voor

hoge prestaties en duurzame kwaliteit. Hoge

trillings- en temperatuurbestendigheid,

CE/FCC-gecertificeerd voor veilige installatie,

en een stevige steun met eenvoudige

bevestiging en afstelling.

Kijkhoek

Leg meer van de scène vast met een

beproefde 156° graden supergroothoek
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Specificaties
Productbeschrijving

Aanduiding: ADR810

Technologie: Dashboardcamera voor in de

auto

Talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans , Spaans,

Portugees , Pools en Russisch

Interface: Mini-USB 2.0, HDMI, luidspreker

Gebruikstemperatuur: -10 ~ 65 °C

Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C

Bestandsformaat: .MOV, H.264-

videocompressie

Vaste lens: 156° supergroothoeklens

Intern geheugen: 64 Mb SPI Flash

Random Access Memory: 64 Mx16 bit (1 Gbits)

DDR2 SDRAM

Opnametijd: 160 min bij 16 GB voor Full HD

Display: 2,7 inch LCD

G-sensor

Automatische belichting

Automatische witbalans

Verbeterd nachtzicht

LCD automatisch uit

Naadloze lusopname

Automatisch opnemen

Diafragmabereik: F/#2.0

Botsingsdetectie

Datum- en tijdstempel

Beeldsensor: 3,1 Megapixels CMOS

Videoresolutie: Full HD (1920 x 1080p) bij 30

fps

Beveiliging noodopname

Opnamemedia (ext. geheugen): Micro SD-

kaart (maximaal 32 GB)

Gegevens van de verpakking

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Accessoires meegeleverd

Accessoires: 12 V kabel, bevestigingsbeugel

Netsnoerlengte: 4 m

Vermogen: 12 V autoadapter

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 106,7 x 50,0 x

32,5 mm

Gewicht van het product: 83 g

Gewicht doos (inclusief product): 370 g

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Uw persoonlijke

beschermengel in het verkeer

Productkenmerk: en Easy Capture voor

ongevallen

Logistieke gegevens

EAN: 6947939173983

Bestelcode: 17398330

Aantal in doos: 10

Referentie: ADR81BLX1

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Lumileds Holding B.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑11‑08

Versie: 9.0.1

12 NC: 8670 001 29474

www.philips.com

http://www.philips.com/

