
 

Cameră de înregistrare
în timpul condusului auto

ADR810

 
Full HD 1080p

Detecţie automată a coliziunii

Ind oboseală şi avert şoferului

Ecran captare facilă a sit. de
urgenţă

 

ADR81BLX1

Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
cu detecţia coliziunilor şi captură uşoară de urgenţă

Bucură-te de linişte la volan, camera Philips de înregistrare în timpul condusului te va proteja în cazul unor

evenimente neaşteptate. Simte-te protejat(ă) graţie funcţiilor de siguranţă automate; Detecţia coliziunilor,

Captură uşoară de urgenţă şi Alertă în caz de oboseală.

Imagini extrem de clare în toate condiţiile de condus

Detalii realiste cu redare full-HD de 1080p

Vedere nocturnă perfectă

lentilă cu unghi larg de 156°

Fără bătăi de cap şi fiabilă cu asistenţă în caz de urgenţă

Înregistrare automată la pornirea vehiculului

Detectarea coliziunilor şi înregistrarea automată a situaţiilor de urgenţă

Ecran captare facilă a sit. de urgenţă, pentru a detecta întotdeauna situaţiile neaşteptate

Ind oboseală şi avert şoferului

Dovadă imparţială în orice moment

Calitate de echipament original

Redare instantanee cu dovezi marcate temporal



Cameră de înregistrare în timpul condusului auto ADR81BLX1

Repere
Înregistrare automată

Imediat ce porneşti vehiculul, camera de

înregistrare în timpul condusului intră în

funcţiune automat.

Detectarea coliziunilor

În caz de coliziune, o înregistrare a situaţiei

de urgenţă este salvată automat pentru a

proteja dovezile şi a împiedica suprascrierea.

Indice de oboseală

Indicele de oboseală indică evoluţia stării de

oboseală a şoferului şi va genera un mesaj

vizual şi acustic de avertizare atunci când

şoferul trebuie să se odihnească.

Full HD

Captează detalii realiste cu redare full-HD de

1080p

Marcarea temporală a dovezilor

Redă instantaneu, pentru a clarifica pe loc cui

aparţine responsabilitatea, cu dovezi marcate

temporal, pentru a sprijini şi grăbi procesul de

despăgubire de la societatea de asigurări

Ecran captare facilă a sit. de urgenţă

Ecranul de captură de la Philips îţi pune la

îndemână butoane de urgenţă rapide şi uşor

de utilizat. Captează şi salvează tot ce se

întâmplă pe şosea, atunci când ai nevoie: un

buton clar evidenţiat pe dispozitiv şi unul pe

adaptorul brichetei auto.

Vedere nocturnă

Captează cele mai clare detalii, zi şi noapte.

Cu Vedere nocturnă îmbunătăţită.

Calitate la nivel de echipament original

Philips a contribuit cu experienţa sa la nivel

mondial în domeniul auto pentru a furniza

cea mai bună performanţă la volan şi calitate

pe termen lung. Rezistenţă înaltă la vibraţie

şi temperatură Certificat CE / FCC în ceea ce

priveşte instalarea şi utilizarea în siguranţă

Suport rezistent, uşor de fixat şi de reglat.

Unghi de vizionare

Captează mai mult din cadru, cu obiectul

grandangular de 156°, cu eficienţă dovedită



Cameră de înregistrare în timpul condusului auto ADR81BLX1

Specificaţii
Descrierea produsului

Denumire: ADR810

Tehnologie: Cameră auto de înregistrare în

timpul condusului

Limbi: Engleză , franceză, germană , italiană ,

spaniolă, portugheză , poloneză și rusă

Interfaţă: Boxă mini USB 2.0, HDMI

Temperatură de funcţionare: -10 ~ 65 °C

Temperatură de depozitare: -20 ~ 70 °C

Format fişier: Compresie video H.264, MOV

Obiectiv fix: Obiectiv grandangular de 156°

Memorie internă: Unitate flash SPI 64 Mb

Memorie cu acces aleatoriu: SDRAM 64Mx16

biţi (1 Gb) DDR2

Durată de înregistrare: 160 min. la 16GB

pentru full HD

Afişaj: LCD de 2,7”

Senzor G

Expunere automată

Balans de alb automat

Vizibilitate nocturnă îmbunătăţită

Oprire automată LCD

Înregistrare în buclă fără întreruperi

Înregistrare automată

Interval de deschidere: F/nr. 2.0

Detectarea coliziunilor

Marcarea datei şi orei

Senzor de imagine: CMOS de 2,1 mega-pixeli

Rezoluţie video: Full HD(1920x1080p) la

30fps

Protejarea fişierelor de urgenţă

Medii de înregistrare (memorie externă): Card

micro SD (până la 32 GB)

Informaţii ambalaj

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Accesorii incluse

Accesorii: Cablu de 12 V, suport de montare

Lungime cablu de alimentare: 4 m

Alimentare: Adaptor auto de 12 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (l x î x h): 106,7 x 50,0 x

32,5 mm

Greutate produs: 83 g

Greutate cutie (inclusiv produsul): 370 g

Specificaţii pentru comercializare

Avantaje preconizate: Protectorul tău

personal pentru siguranţă la drum

Caracteristici produs: cu ecran captare facilă

a sit. de urgenţă

Date logistice

EAN: 6947939173983

Cod de comandă: 17398330

Număr de bucăţi în cutie: 10

Referinţă: ADR81BLX1
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