
MiVueTM Mirror R30
Dash cam mirror

Ismerje meg az új Mio MiVue Mirror R30, az egyedülálló autós kamerát, amelyet ugy terveztek hogy 
tökéletesen illeszkedjen a visszapillantó tükörre. A Mirror R30 segitségével rögzíteni tudja az utazás  
minden percét, szabadon hagyva a műszerfalat.

A vékony és kompakt kialakítás biztosítja, hogy alig fogja észrevenni, az autos kamera jelenlétét. Ez bizton-
ságosan és diszkréten csatlakozik a tükör mögé. És természetesen, nem fogja elveszíteni a tényleges tükör 
funkcionalitását sem, mivel a Mirror R30 könnyen rá csúsztatható az auto belső visszapillantójára, ameleyet 
egy saját tükörrel helyettesít. Ha szeretné megnézni a felvételt, akkor egyszerűen nyomja meg a bekapcsoló 
gombot, hogy működésbe lépjen a képernyő és nyomja meg az OK gombot. Ha újra tükröt szeretné használni, 
csak nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.

Vezetés közben, az Extreme HD-felbontásu kamera rögzíti az egész utazást, igy könnyen használható mint 
személyes szemtanú. Így baleset esetén, mindig kristálytiszta felvétel áll rendelkezésére a történtekről. Vagy 
ha emlékezetes tájakon kelt át, megoszthatja tapasztalatait a barátaival és családjával.

Az új MiVue Mirror R30 az ideális megoldás mindenki számára, aki értékeli a biztonságot és az autós kamerák 
személyes szemtanú szerepét, de szeretné szabadon tartani a gépkocsi műszerfalát.

www.mio.com

Legfőbb jellemzők:

• Autós kamera és tükör – tartsa a 
műszerfalat szabadon

• Vékony és kompakt kialakítás, 4,3 
hüvelykes LCD képernyővel

• Extreme HD felbontás - 2304 x 1296 
felvétel 30 fps sebességel,  HDR móddal 
a még jobb minőségű felvétel érdekében

• Széles látószög -130 °-os, széles 
látószögű objektív F2.2 objektív rekeszell

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
(Lane Departure Warning System - 
LDWS) – maradjon mindig a helyes sávon

• 3-tengelyes G-Szenzor – rögziti az 
irányt és az erőt, beleértve a hatását, a 
fordulatokat és a gyorsulást

• Kiemelkedő technológia – Az R30 a 
fejlett Ambarella ™ A7L-50D processzort 
használja

• Az opcionális GPS modul rögzíti 
az útvonal GPS koordinátáit vagy 
használhato geotagging célokra. Külön 
kapható.

• Kompatibilis az opcionális CPL szűrővel, 
amely még tisztább kép minöséget 
biztosít, Külön kapható .

Specifikációk:

• Méret: 313.4 X 83.6 X 40 mm 

• Súly: 308g 

• Felvétel felbontása: 2304 x 1296 HDR 
módban

• Kijelző mérete és típusa: 4,3 hüvelykes 
LCD képernyő

• Kiváló minőségű üveglencse: 5G + IR 
szűrő

• Video formátum: .MOV (H.264)

Mi van a dobozban

Arobspann2
Öntapadó jegyzet
Visszapillantó tükör kamerával.




