MiVue 600
TM

Twój świadek na drodze.

Nowa kompaktowa kamera MiVue 600 zapewnia wiarygodną
dokumentację zdarzeń drogowych. Dla ułatwienia kamera
samochodowa zaczyna działać zaraz po uruchomieniu silnika.
Rejestrator zapisuje film w rozdzielczości 1080p co doskonale
sprawdza się przy dokumentowaniu przebiegu podróży. Z tak wysoką
rozdzielczością urządzeniu nie umkną najdrobniejsze szczegóły
czy zdarzenia. To doskonały świadek podczas codziennych wypraw
autem.
Oczywiście z kamery można również korzystać, jadąc przez malownicze
okolice, aby podzielić się wrażeniami ze znajomymi i rodziną. Dzięki
intuicyjnej aplikacji komputerowej MiVue Manager można też
udostępniać swoje nagrania na Facebooku® i YouTube’ie.
Nowa kamera MiVue 600 jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich
osób, którzy chcą mieć poczucie bezpieczeństwa wynikające z użycia
kamery samochodowej — własnego świadka zdarzeń drogowych.

Dlaczego potrzebujesz wideo rejestratora Mio MiVue?
Dowód w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia – Kamery Mio nie
tylko rejestrują Twoją codzienną podróż autem ale też stworzone
są do tego, aby zapisywać niepożądane zdarzenia jak np. wypadki.
Kamera zapisze i zabezpieczy nagranie tuż przed wydarzeniem jak i
po nim.

Główne cechy
• Rozdzielczość nagrywania 1080p Full HD / 30 fps – w
najnowszej technologii kompresji obrazu H.264 zapewnia
najlepsze parametry nagrania i odtwarzania przy małym
rozmiarze pliku.
• Szeroki kąt widzenia - 140° pozwoli spokojnie uchwycić
wszystko to co dzieje się w zakresie Twojego wzroku.
• Obiektyw z przesłoną F2.0 (mniej = lepiej) – to jedna z
lepszych wartości dla wideo rejestratorów.
• 3 osiowy sensor przeciążeń (G-Sensor) – odpowiada za
zapis takich danych jak siła przeciążenia, kierunek oraz
przyspieszenie. Współpracuje z nagrywaniem nagłych
zdarzeń.
• Ruchoma głowica mocująca – pozwala w łatwy i szybki
sposób ustawić kamerę w pożądanym kierunku. Jej niewielkie
rozmiary doskonale sprawdzają się na niewielkich i ostro
skośnych szybach przednich.

Zabezpiecz się przed nieuczciwymi użytkownikami dróg. Zapis z
wideo rejestratora Mio MiVue stanowić może dowód w sprawie
o np. próbę wyłudzenia odszkodowania lub też ukazać kto był
prawdziwym sprawcą wypadku. Czasem gdy nie masz świadków
zdarzenia, Twoim jedynym może okazać się kamerka Mio MiVue.

Specyfikacja techniczna
• Wymiary: 64.6 x 66.1 x 33.7 (mm)
• Waga: 60g

Zawartość opakowania

• Rozmiar i rodzaj ekranu: 2.31” (4:3)

• Mio MiVue 600

• Rozdzielczość nagrywania: Full HD 1920 x 1080p przy 30 fps
(klatkach na sekundę)

• Ładowarka samochodowa

• Wysokiej jakość optyka: 6 szklanych soczewek oraz filtr
podczerwieni (5G+1 IR)

• Uchwyt mocujący do szyby
• Podręcznik użytkownika

• Układ DSP: AIT 8427/OV2710
• Format nagrywania: .MP4 (H.264)

Przedstawione cechy, specyfikacja mogą ulec zmianie w czasie bez powiadomienia. Powyższy opis urządzenia nie może stanowić
podstawy roszczeniowej w sprawach sądowych.
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