
Az Ön szemtanúja útközben

Az új, kompakt MiVue 600 segítségével mindig lesz bizonyítéka 
arra, mi történt valójában az úton. Az Ön kényelme érdekében 
a műszerfalkamera az autó indításakor kezdi rögzíteni az 
eseményeket. A Full HD 1080 pixeles kamera rögzíti az utat, és 
tanúsítja az út során történt eseményeket. Így baleset esetén mindig 
lesz felvétele a történtekről. 

A műszerfalkamerát természetesen akkor is használhatja, amikor 
szép, emlékezetes tájon halad keresztül, így utólag megoszthatja az 
élményeit barátaival és családtagjaival. Az intuitív MiVue Manager 
asztali alkalmazás segítségével pedig a Facebook® és a YouTube 
oldalán keresztül is megoszthatja videóit.

Az új MiVue 600 ideális megoldás mindenki számára, aki szeretné 
műszerfalkamerával rögzíteni az úton történteket, hogy ezáltal is 
biztonságban érezze magát.

Miért használjon autós kamerát?
Bizonyíték baleset estén – A Mio autós kamerák képesek rögzíteni 
az autóval történő utazás minden pillanatát, baleset esetén 
bizonyíték ként szolgálhat, az azt megelőző és megtörténte utáni 
pillanatokról.

Védje meg magát a biztosítási csalásoktól - Az autós kamera által 
felvett bizonyítékok segítségével, elkerülheti a balesetből adódó 
indokolatlan kiadásokat és védiheti  Bonus-Malus besorolását.

www.mio.com

MiVueTM 600

Kiemelt jellemzők
• 1080p Full HD felvétel 30 fps-el – H.264 tömörítéssel ,kis 

fájl méret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése mellett.

• Széles látószög - 140 ° nagy látó szögű objektív minden 
részletet rögzít a kritikus pillanatokban

• F2.0 lencse objektívvel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 
több fény elérését. Ez eredményezi, a világosabb és tisztább 
video felvételt, még gyenge fény viszonyok között is.

• 3-tengelyű G-Szenzor - rögzíti irányt és az erőket és ezek a 
hatását,a fordulást és gyorsulást is.

• Forgó tartó – események felvétele a gépkocsi bármely 
oldaláról.

A termék és tartozékai,illetve megjelenése előzetes bejelentés nélkül változhatnak.Ez egy előzetes az új megjelenő termékről jogi 
következmény nélkül változhat.

A csomag tartalma
• Mio MiVue 600

• Autós töltőberendezés

• Kameratartó konzol

• Használati útmutató

Technikai információk
• Méretek 64.6 x 66.1 x 33.7 (mm)

• Súly: 60g

• Kijelző mérete és típusa: 2.31 inch screen

• Felvételi felbontás: Full HD 1920 x 1080p és 30 fps

• Csúcs minőségű üveg lencse: 5G+1 IR

• DSP chipszet: AIT 8427/OV2710

• Videó formátum: .MOV (H.264)
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