
Az Ön szemtanúja útközben,Extrém HD felbontással,érintő 
kijelzővel integrált GPS-el és sebességmérő kamera 
figyelmeztetéssel.(élettartamig tartó adatbázis frissítéssel)

Az új, stílusos és könnyű MiVue 658 Touch segítségével mindig 
lesz bizonyítéka arra, mi történt valójában az úton. Az Ön kényelme 
érdekében a műszerfalkamera az autó indításakor kezdi rögzíteni 
az eseményeket, a menühöz pedig a képernyő megérintésével 
könnyedén hozzáférhet. Az Extreme HD 1296 pixeles kamera 
rögzíti az utat, és tanúsítja az út során történt eseményeket. Így 
baleset esetén mindig lesz felvétele a történtekről. A második SD 
kártyahelynek köszönhetően a videójáról biztonsági másolatot is 
készíthet.

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.

A beépített GPS érzékeli az útvonalat, a sebességét, a tengerszint 
feletti magasságát, a földrajzi hosszúságot és szélességet, valamint 
a haladási irányt, és a biztonsági kamera adatainak köszönhetően, 
amelyek az eszköz élettartama alatt havonta frissülnek, Ön mindig 
tudni fogja, hol vezessen különösen óvatosan.*

Az új MiVue 658 Touch tökéletesen ötvözi a GPS funkcióval rendelkező 
műszerfalkamera és a biztonsági kamera előnyeit, így ideális megoldás 
mindenki számára, aki vezetés közben biztonságban szeretné magát 
érezni.

Miért használjon autós kamerát?
Bizonyíték baleset estén – A Mio autós kamerák képesek rögziteni 
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 védi a Bonus-Malus besorolását.

Nyugalmat vezetés közben az útakon - A vezetés élménye és a 
biztonság a legfontosabb az utakon.Így már megvédheti magát 
az útonakon, a sebesség tudatában és a sebességmérő kamera 
figyelmeztetéssek segítségével.
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MiVueTM 658 Touch

Kiemelt jellemzők
• 2,7 hüvelykes érintőképernyő – Könnyű és felhasználóbarát kezelést 

kínál.

• Extreme HD felvétel - 2304 x 1296  és 30 fps –a legutolsó H.264 
tömörítéssel,kis fájlméret, a felvétel legjobb minőségének megőrzése 
mellett.

• Sebességmérő kamera figyelmeztetés-ingyenes sebességmérő 
kamera adatbázis, havi frissitésekkel, az eszköz életartamáig, így 
mindig tudja, hol kell óvatosan vezetnie*

• GPS követés - automatikusan rögziti a vezetési információkat, 
beleértve sebességet, magasságot,hosszúsági- és szélességi fokokat 
és a haladási irányt.

• Széles látószög - 150° nagy látószögű objektív minden részletet rögzít 
a kritikus pillanatokban.

• F1.8 lencse objektívvel rendelkezik-Ez eredményezi a világosabb és 
tisztább videofelvételt, még gyenge fényviszonyok között is.

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

• Másodlagos SD-kártya foglalat- Segítségével mindig van egy 
biztonsági másolatot a videókról.

• Forgatható tartó – események felvétele a gépkocsi bármely részéről.

• Parkolási mód - mozgás-érzékelő aktiválódik és rögzíti az 
eseményeket a parkoló autóban, amikor a vezető nincs jelen.**

• Váltáson fotó módra - használja az autós kamerát fényképezésre 
balesetről közeli bizonyítékok rögzíthet. (4 megapixels). A képek 
tartalmazzák a GPS koordinátákat is, így ez esemény pontos helyét is 
rögzíthetjük.

• Sebesség figyelmeztetés - Lehetőséget kínál  sebesség túllépés 
esetén figyelmezető hang beállítására .

• Hozzáadott sebességmérő kamerák-Lehetőség nyílik új sebességmérő 
kamerák hozzáadására a készüléken.

* Kivéve Franciaország, Svájc, Litvánia, Lettország, Észtország.A sebességmérő 
kamera adatbázis frissités a készülék élettartamáig szól.

** Folyamatos áramellátás igényel.(Külön kapható tartozék Smartbox)

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 658 Touch

• Autós töltőberendezés

• Kameratartó konzol

• Használati útmutató

Technikai információk
• Méretek 90.59 x 49 x 32.7 (mm)

• Súly: 120g

• Kijelző mérete és típusa: 2.7 inch (16:9)

• Felvételi felbontás: Extreme HD 2304 x 1296 30 fps-el

• Csúcs minőségű üveg lencse: 6G+1 IR

• Videó formátum: .MP4 (H.264)

• DSP chipszet: A7L55/OV4689
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