Philips ADR810
Samochodowy
wideorejestrator jazdy

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
Full HD 1080p
Automatyczne wykrywanie kolizji
Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie
Szybki zapis w sytuacji awaryjnej

z funkcją wykrywania kolizji i szybkim zapisem w syt. awaryjnej
Ciesz się spokojem podczas prowadzenia pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w
przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz poczuć się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym
funkcjom bezpieczeństwa: wykrywaniu kolizji, szybkiemu zapisowi w sytuacji awaryjnej oraz ostrzeżeniu
o zmęczeniu.
Krystalicznie czysty obraz niezależnie od warunków jazdy
• Wyraźne szczegóły dzięki rozdzielczości Full HD 1080p
• Doskonały tryb nocny
• Obiektyw szerokokątny 156°

ADR81BLX1

Proste i niezawodne urządzenie z obsługą funkcji awaryjnych
• Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu
• Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej
• Szybki zapis w sytuacji awaryjnej — zawsze uchwycisz niespodziewane zdarzenia
• Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie
Obiektywny dowód w dowolnym czasie
• Jakość oryginalnego wyposażenia
• Natychmiastowe odtwarzanie poparte świadectwem autentyczności nagrania
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Zalety

Automatyczne nagrywanie

Full HD

Tryb nocny

Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator
jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.

Rejestruj wyraźne szczegóły dzięki
rozdzielczości Full HD 1080p

Rejestruj najdrobniejsze szczegóły w dzień i w
nocy. Zoptymalizowany tryb nocny.

Wykrywanie kolizji

Świadectwo autentyczności nagrania

Jakość oryginalnego wyposażenia (OE)

W przypadku kolizji nagranie jest
automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć
dowody i uniemożliwić ich skasowanie.

Natychmiastowe odtwarzanie wsparte
świadectwem autentyczności pozwala określić
odpowiedzialność na miejscu zdarzenia.
Pomaga to w rozpatrzeniu roszczenia
ubezpieczeniowego, przyspieszając ten proces.

Wskaźnik zmęczenia

Szybki zapis w sytuacji awaryjnej

Dzięki wielkiemu doświadczeniu na
światowym rynku samochodowym firma
Philips zapewnia najlepsze działanie w
pojazdach i jakość na długi czas. Duża
odporność na wysoką temperaturę i drgania
potwierdzona certyfikatami CE/FCC
gwarantuje bezpieczny montaż, a solidny
uchwyt można łatwo zamontować i
wyregulować.
Kąt widzenia

Wskaźnik zmęczenia przedstawia
postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje
kierowcę za pomocą wizualnego i
dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o
konieczności odpoczynku.

Dzięki funkcji szybkiego zapisu Philips Easy
Capture przyciski nagrywania są szybko i łatwo
dostępne. Nagrywaj i zapisuj wszystko, co
dzieje się na drodze wtedy, gdy tego
potrzebujesz — jeden przycisk jest wyraźnie
oznaczony na urządzeniu i jeden na
przejściówce do gniazda zapalniczki.

Rejestruj więcej dzięki sprawdzonemu
obiektywowi szerokokątnemu 156°
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Dane techniczne
Opis produktu

• Oznaczenie: ADR810
• Technologia: Samochodowy rejestrator jazdy
• Języki: Angielski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, portugalski, polski, rosyjski
• Interfejs: Mini USB 2.0, HDMI, głośnik
• Temperatura eksploatacji: Od -10 do 65 °C
• Temperatura przechowywania: Od -20 do 70 °C
• Format plików: .MOV, kompresja wideo H.264
• Obiektyw o stałej ogniskowej: Obiektyw
szerokokątny 156°
• Pamięć wewnętrzna: 64 MB SPI Flash
• Pamięć RAM: 64 M x 16 bitów (1 Gb/s) DDR2
SDRAM
• Czas nagrywania: 160 minut nagrania zajmuje
16 GB w jakości Full HD
• Wyświetlacz: 2,7" LCD
• Czujnik G-sensor
• Automatyczna ekspozycja
• Automatyczny balans bieli
• Lepsza widoczność w nocy
• Automatyczne wyłączanie wyświetlacza LCD
• Płynne nagrywanie w pętli
• Automatyczne nagrywanie
• Zakres przesłony: F/#2,0
• Wykrywanie kolizji
• Sygnatura daty i godziny
• Przetwornik obrazu: CMOS 2,1 megapiksela
• Rozdzielczość wideo: Full HD (1920 x 1080p) przy
30 kl./s

• Zabezpieczenie pliku w syt. awaryjnej
• Nośniki nagrywania (pamięć zewnętrzna): Karta
Micro SD (do 32 GB)

Dane opakowania

• EAN1: 6947939173983
• EAN3: 6947939173990

Akcesoria w zestawie

• Akcesoria: Przewód 12 V, uchwyt do montażu
• Długość przewodu zasilającego: 4 m
• Moc: Zasilacz samochodowy 12 V

Waga i wymiary

• Wymiary produktu (D x S x W):
106,7 x 50,0 x 32,5 mm
• Waga produktu: 83 g
• Waga opakowania (z produktem): 370 g

Informacje marketingowe

• Spodziewane zalety: Strażnik Twojego
bezpieczeństwa na drodze
• Najważniejsza cecha produktu: Funkcja szybkiego
zapisu w syt. awaryjnej

Dane logistyczne
•
•
•
•

EAN: 6947939173983
Kod zamówienia: 17398330
Ilość w opakowaniu: 10
Oznaczenie: ADR81BLX1

•
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