
Hlavní Funkce – Zadní kamera

• Nahrávání v rozlišení Full HD 1080p rychlostí 
30 snímků/s – s nejmodernější technologií H.264 
zajišťující kvalitní video při malé velikosti souboru.

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

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

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

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

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

• Kovové tělo – robustní, kompaktní a lehké 
kovové pouzdro.

• Lepící montáž – snadná instalace.

MiVue™ A30 zadní kamera
VÁŠ OSOBNÍ SVĚDEK NA CESTÁCH

Velkou část dopravních nehod tvoří nárazy na vozidlo zezadu. A jejich počet se zvyšuje, jelikož 
nebezpeční řidiči často používají při řízení mobilní telefony. U řady nehod její viník z místa nehody ujede. 
Zdá se, že byste potřebovali mít oči vzadu. Naštěstí většina modelů MiVue™ kamer do auta byla navržena 
tak, aby umožnila připojit zadní kameru, pro ještě větší bezpečnost.

Dvojnásobné pokrytí vozovky, dvojnásobná bezpečnost. Zadní kamera A30 se diskrétně nainstaluje na 
zadní sklo a zajistí, že bude nahráván každý detail vozovky za vámi. Pokud někdo za vámi jede riskantně 
nebo těsně za vaším vozem, kamera to zachytí v plném HD rozlišení 1080p díky svému vysoce 
kvalitnímu Sony™ snímači a zornému úhlu 140º, dokonce i za špatných světelných podmínek. Kamera 
A30 se připojuje k hlavní kameře a funguje stejným způsobem, takže začne nahrávat, jakmile 
nastartujete motor. Díky duálnímu nahrávání přední MiVue kamery a zadní kamery A30 můžete jezdit s 
klidným vědomím, že máte pokryté dění před a za vámi.

 

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

46 x 42 x 32 (mm) 
48.5 g
FULL HD 1080p při 30 fps

6G+1 IR
.MP4 (H.264)

Technické údaje

Velikost:
Hmotnost:
Rozlišení záznamu:
Vysoce kvalitní
skleněný objektiv:
Formát videa:
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