
Ominaisuudet

Auton Turvanäkö® Kamera
Niceview HD Auto DVR 2.5” TFT näytöllä 

Tuotekoodi: CARDVR720P

Auton Turvanäkö® kameralla voit tallentaa liikenteen yllättävät tilanteet ja tapahtumat.
Selvittely jälkikäteen on huomattavasti helpompaa, kun käytössä on kiistaton 
todistusaineisto.

• Helppo ja nopea käyttöönotto
Turvanäkökamera asennetaan tuulilasiin imukuppijalustalla. 
Käyttösähkö saadaan tupakansytytinliitännästä. 
Jalusta ja virtalähde tulevat pakkauksen mukana.

• Automaattinen nauhoitus
Niceview turvanäkökamera käynnistyy ja aloittaa 
nauhoittamisen automaattisesti, kun käynnistät ajoneuvosi. 
Käyttö on helppoa ja huoletonta.

• Tallennustarkkuus 
720P High Definition (HD) videokuvan tallennus.  
1280 x 720 pikseliä tallennusnopeuden ollessa täydet 25 
kuvaa sekunnissa. Sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa 
äänen samanaikaisen nauhoittamisen. Lisäksi voit 
halutessasi ottaa yksittäisiä valokuvia.

• Tallennus SDHC-muistikortille
Tukee Secure Digital High Capacity (SDHC) -muistikortteja. 
Suurin sallittu tallennuskapasiteetti on 32GB, johon mahtuu 
yli 11 tuntia videotallennetta.

• Standardi AVI-tallennusmuoto
Videotallenteet ovat standardissa AVI-muodossa, eikä niiden 
katsominen tietokoneella vaadi erikoisohjelmia. Tallenteet 
voidaan katsoa tutuilla ohjelmilla kuten Media Player ja VLC.
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Yleistietoa
• Nauhoitustarkkuus valittavissa
1280x720 / 848x480 / 640x480

• Videon tallennus
H.264-pakkaus AVI-tiedostoon. Tilatarve 2.9GB/h 
parhaimmalla laadulla. Kirjoittaa automaattisesti 
vanhimman tiedoston yli.

• Toistuva nauhoitus tiedostopituus
2/5/10/15 minuuttia tai kokonaan pois päältä.

• Virta
Tupakansytytin virtalähde. Sisäänrakennettu akku.
DC 5V. 

• Muistikortti
Tukee SD/SDHC muistikortteja max 32GB.

• Mikrofoni
Sisäänrakennettu, voidaan nauhoittaa ääntä. 
Kytkettävissä pois päältä.

• Liitännät
USB ja HDMI.

• Näyttö
Kääntyvä 2.5” TFT näyttö. 

• Mitat
Pituus 105mm, leveys 60mm, korkeus 30mm.

• Kääntyvä 2.5” TFT  Näyttö
Kameran kirkkaalta ja tarkalta näytöltä löytyvät 
asetusvalikot, live-kuvanäkymä sekä tallenteet. 
Oman näytön avulla kameran suuntaus on helppoa. Näyttö 
on käännettävissä pystysuunnassa 90 ja sivutaissuunnassa 
270 astetta.

• HDMI-liitäntä lisänäytölle
Mini HDMI ulostulon avulla voit katsoa HD-tasoiset 
videotallenteet esimerkiksi taulutelevisiosta.

• USB-liitäntä tietokoneelle
USB-liitännän kautta tallenteet voidaan siirtää tietokoneelle.
Voit selata muistikortin sisältöä ja ottaa varmuuskopiot 
talteen.

• Litium-akku
Voit tallentaa ja katsoa tallenteita Turvanäkö® kameran oman 
akun varassa. Akku on tarvittaessa vaihdettavissa ja se 
toimii varavirtana äkillisissä tilanteissa. Akku ladataan auton 
tupakansytytinliitännästä.

• Pimeänäkö IR-LED valoilla
Yhteensä 6kpl IR-LED valoa mahdollistavat täysin pimeässä 
kuvaamisen lyhyillä etäisyyksillä. Esimerkiksi voit kääntää 
kameran kuvaamaan ajoneuvon sisätilaa.
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Kääntyvä 2.5” TFT näyttö


