
 

Câmara de vídeo
para automóvel

ADR810

 
Full HD de 1080p

Detecção de colisão

Alerta de Fadiga do Condutor

Gravação fácil de emergência

 

ADR81BLX1

O seu guardião pessoal de segurança na estrada
com detecção de colisão e gravação fácil de emergência

Desfrute de tranquilidade enquanto conduz, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de

acontecimentos inesperados. Sinta-se acompanhado graças às funções de segurança automáticas; detecção

de colisão, gravação fácil de emergência e alerta de fadiga.

Imagens cristalinas em todas as condições de condução

Detalhes nítidos com definição Full HD de 1080p

Visão nocturna perfeita

Lente de ângulo amplo de 156° graus

Sem incómodos e fiável com assistência em emergências

Gravação automática quando liga o seu veículo

Detecção de colisão e gravação de emergência automática

Gravação fácil de emergência, para captar sempre o inesperado

Alerta de Fadiga do Condutor

Provas imparciais em qualquer altura

Qualidade de equipamento original

Reprodução instantânea de provas com carimbo comprovativo
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Destaques
Gravação automática

Assim que ligar o seu veículo, a câmara para

automóvel começa a funcionar

automaticamente.

Detecção de colisão

No caso de uma colisão, uma gravação de

emergência é guardada automaticamente

para proteger as provas e evitar gravações

sobre esta.

Índice de fadiga

O índice de fadiga indica a evolução da fadiga

de um condutor e apresentará uma

mensagem de aviso visual e acústica quando

for recomendável que o condutor descanse.

Full HD

Gravar detalhes nítidos com definição Full HD

de 1080p

Com carimbo comprovativo

Reprodução instantânea para clarificar a

responsabilidade no local com provas com

carimbo comprovativo, para auxiliar e acelerar

o processo de activação do seguro

Gravação fácil de emergência

A função de gravação fácil de emergência da

Philips proporciona botões para gravação de

emergência rápidos e simples sempre à mão.

Grave e guarde tudo o que acontece na

estrada quando precisar: um botão

claramente identificado no dispositivo e outro

no adaptador de isqueiro.

Vista nocturna

Capte os detalhes mais nítidos, de dia e de

noite. Com visão nocturna optimizada.

Qualidade de equipamento original

A Philips utilizou toda a sua experiência

automóvel mundial para oferecer o melhor

desempenho no automóvel e uma qualidade

de longa duração. Resistência a vibração

elevada e altas temperaturas com certificação

CE/FCC para uma instalação e utilização

seguras. Montagem resistente com encaixe e

ajuste fáceis.

Ângulo de visualização

Gravar uma maior área da cena num ângulo

comprovado extremamente amplo de 156°

graus
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Especificações
Descrição do produto

Designação: ADR810

Tecnologia: Câmara para automóvel

Idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano,

Espanhol, Português, polonês e russo

Interface: Altifalante com mini USB 2.0 e

HDMI

Temperatura de funcionamento: -10 ~ 65 °C

Temperatura de armazenamento: -20 ~ 70 °C

Formato de ficheiros: Compressão de vídeo

.MOV, H.264

Objectiva fixa: Lente de ângulo

extremamente amplo de 156°

Memória interna: 64 Mb SPI Flash

Memória RAM: 64 Mx16 bit (1 Gbits) DDR2

SDRAM

Tempo de gravação: 160 min a 16 GB para Full

HD

Visor: LCD de 2,7”

Sensor G

Exposição automática

Equilíbrio automático dos brancos

Visibilidade nocturna melhorada

Desactivação automática do LCD

Gravação contínua em loop

Gravação automática

Intervalo da abertura: F/#2.0

Detecção de colisão

Carimbo de data e hora

Sensor de imagem: CMOS de 2.1 megapíxeis

Resolução de vídeo: Full HD (1920x1080p) a

30 fps

Protecção de ficheiros em caso de

emergência

Suporte multimédia de gravação (memória

ext.): Cartão Micro SD (até 32 GB)

Dados da embalagem

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Acessórios incluídos

Acessórios: Cabo de 12 V, suporte de

montagem

Comprimento do cabo de alimentação: 4 m

Potência: Adaptador para automóvel de 12 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto (C x L x A): 106,7 x

50,0 x 32,5 mm

Peso do produto: 83 g

Peso da caixa (incluindo produto): 370 g

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: O seu guardião de

segurança na estrada

Destaque do produto: com gravação fácil de

emergência

Dados logísticos

EAN: 6947939173983

Código de encomenda: 17398330

Quantidade na caixa: 10

Referência: ADR81BLX1
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