Váš osobní svědek na
cestách – jezděte,
nahrávejte a ukládejte

MiVue C380 DUAL
™

VÁŠ OSOBNÍ SVĚDEK NA CESTÁCH
Sporná zodpovědnost za dopravní nehodu je noční můrou snad každého řidiče.
Nahrávaním jízdy získáte ochranu pro případ nehody, kterou jste nezpůsobili. S kamerou MiVue™ C380
Dual sa nemáte čeho obávat – v případě, že potřebujete důkazy, máte je po ruce.

Mimořádná kvalita obrazu
– přesný záznam
Kamera MiVue™ C380 Dual používá optický snímač Sony™ a 130°
širokoúhlý objektiv, takže umožnuje nahrávat obrazový záznam v
naprosto zřetelném rozlišení 1080p full HD s frekvencí 30 snímků/s.
Umožní vám zachytit poznávací značky*, dopravní značky a značení,
které můžete využít pro podporu vaší verze události. Nahrává
zřetelně i za špatných světelných podmínek.

Bezpečnostní funkce
– pro jízdu bez obav
Kamera MiVue™ C380 Dual je vybavena upozorněním před
rychlostními radary, které se aktualizují po celou dobu životnosti
zařízení. Můžete rovněž doplnit nové radary, které ještě dosud nebyly
přidané do databáze. Pomocí kamery MiVue™ C380 Dual budete vždy
v obraze a v rozmezí povolené rychlosti.
G– sensor zaregistruje náhlou změnu pohybu a náraz a automaticky
spustí nouzový záznam události, který je chráněn proti přepsání.
Mužete řídit v klidu s vědomím, že vaše kamera dává pozor za vás.

Kompletní balení
– obsahuje zadní kameru MiVue™ A30
Součástí zařízení MiVue™ C380 Dual je i zadní kamera MiVue™ A30.
Zadní kamera MiVue™ A30 je doplňkem hlavní kamery a zachycuje
situaci za vozem a poskytuje tak dodatečnou ochranu.
* Sdílení a/nebo živý přenos informací a osobních údaju je na zvážení každého uživatele.
Doporučujeme rovnež zkontrolovat místní legislativu.

Jednoduché použití
– úspora času
Nastavení kamery MiVue™ C380 Dual je úplně jednoduché.
Stačí vložit kartu SD, připojit kameru ke zdroji napájení ve vozidle a
ihned po nastartování motoru se spustí záznam.
Nabídka zařízení je intuitivní a obsahuje velké ikony, takže můžete
kameru jednoduše nastavit v průběhu několika minut.

Integrované GPS
– nahrávání polohy a rychlosti
V každém záznamu jsou uložené údaje o souřadnicích GPS a vaší
rychlosti. Můžete si tak být jistí, že máte v případě potřeby uložené
všechny potřebné informace. Modul GPS je na rozdíl od jiných
výrobců kamer do auta zabudovaný přímo v kameře, takže nemusíte
připojovat žádné externí zařízení. Funkce GPS obsahuje také
rychlostní výstrahy a polohy rychlostních radarů, takže vám pomáha
dodržovat povolenou rychlost.

MiVue C380 DUAL
™

Funkce
• 2" obrazovka – nabízí jednoduché ovládání díky intuitivnímu a
uživatelsky přátelskému rozhraní.
• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p rychlostí 30 snímků za sekundu –
s nejmodernejší technologií H.264 zajištující kvalitní video s malou
velikostí souboru.
• 130° široký zorný úhel – s technologií dynamického rozsahu zřetelně
zachytí každý detail v kritickém okamžiku.
• Objektiv F1.8 – propouští více světla na dosažení špičkové kvality
videozáznamu, zejména při zhoršených světelných podmínkách.
• Vysoce kvalitní optický snímač od Sony™ – pro optimální zobrazení i
videozáznam, zejména za špatných světelných podmínek.
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• Upozornění na rychlostní radary – bezplatné měsíční aktualizace
informací o radarech po celou dobu životnosti vašeho zařízení, abyste
věděli, kde si dát obzvlášť pozor.*
• GPS záznam – automaticky zaznamená informace o jízdě, včetně
rychlosti, směru, nadmořské výšky a zeměpisných souřadnic.
• 3– osý G– Sensor – zaznamenává změnu směru a přetížení, včetně
nárazu, zatáček a zrychlení.

Technické údaje

• Otočný držák – držák lze snadno otočit do libovolného úhlu a natočit
tak potřebné obrazové důkazy.

Velikost:

62.2 x 51.2 x 37.4 (mm)

Hmotnost:

59.5 g

Velikost a typ displeje:

2 palce

Rozlišení záznamu:

FULL HD 1080p při 30 fps

• Rychlostní alarm – zvukový alarm vás upozorní, pokud překročíte
nastavený rychlostní limit.
• Karta MicroSD ™ – doporučujeme kartu třídy 10 microSD™, a to až do
kapacity 128 GB.

Hlavní Funkce – Zadní kamera
• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p
rychlostí 30 snímků/s – s nejmodernější
technologií H.264 zajišťující kvalitní video a
malou velikost souboru.

Vysoce kvalitní skleněný objektiv: 5G+1 IR

Formát videa:

.MOV (H.264)

Technické údaje – Zadní kamera
Velikost:

46 x 42 x 32 (mm)

Hmotnost:

48.5 g

Rozlišení záznamu:

FULL HD 1080p při 30 fps

Vysoce kvalitní skleněný objektiv: 6G+1 IR

• Vysoce kvalitní optický snímac od Sony –
pro optimální zobrazení i videozáznam,
zejména za špatných světelných podmínek.

Formát videa:

• 140° široký zorný úhel – zachytí každý detail kritických okamžiků.

Obsah balení

• Objektiv F1.8 – jasnější a čistší videa i při špatných světelných
podmínkách.

• Mio MiVue™ C380 DUAL

• Kvalitní velký snímač – 1/2,9” snímač zvětšuje zobrazenou oblast a
zvyšuje kvalitu nahrávání videa.

• Nabíječka do auta

• Návod
• Držák do auta

• Nastavení hodnoty expozice v 7 stupňích – nezávislé nastavení
umožňuje ručně nastavit úroveň jasu.

.MP4 (H.264)

• Zadní palubní kamera
Mio MiVue™ A30
• 5 metrů dlouhý propojovací
kabel s konektorem mini USB
• Y-kabel

• Kovové tělo – robustní, kompaktní a lehké kovové pouzdro
• Lepící montáž – snadná instalace
* Kromě Francie, Švýcarska, Litvy, Lotyšska a Estonska.
Aktualizace informací o rychlostních radarech po dobu životnosti kamery.
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