Verzeker uw veiligheid
en die van uw voertuig...
... met een professionele dashcam!
We weten allemaal dat er onderweg en bij stilstand verschillende soorten incidenten kunnen gebeuren.

Bewijzen hebben in geval van een accident?
Vluchtmisdrijf bewijzen?
Bewijs van vandalisme opslaan?
Valse beschuldigingen voorkomen?
Verkeersagressie vastleggen?
Kwaliteitsvolle foto’s nemen na een accident?
Alle ongewone situaties onderweg onthouden?

Om u efficiënt te kunnen beschermen, kiest u uit ons gamma
dashcams degene die het meeste aan uw behoefte voldoet:
enkele camera, camera voor/achter, high performance
camera.
Elke camera kan volledig automatisch gebruikt worden
(starten en stoppen met filmen, in geval van een aanrijding
slaat de camera de beelden automatisch op, duidelijk nachtzicht, …).
Belangrijkste kenmerken :
GPS module om de plaats van incidenten te kunnen opslaan en om samen met de opgeslagen
beelden het afgelegde traject op kaart te tonen.
Hoge resolutie beelden volgens het first in first out principe gedurende 3 uur (en veel meer in
lagere resolutie). Vergrendeling (manueel of auto) mogelijk om verlies van beelden te vermijden.
Functie “foto” en LED’s verlichting voor ’s nachts.
Geïntegreerd LCD scherm om de basisparameters gemakkelijk te kunnen instellen en opgeslagen
video’s en foto’s te kunnen tonen.
De bestandsgrootte is instelbaar om de overdracht van nuttige video’s te versnellen.

U installeert… en hoeft er verder niet meer bij stil
te staan, terwijl de camera constant over u waakt !

Gedetailleerde kenmerken

Model

Single

HiPerf

Double

Video

Full HD 1920 x 1080

Full HD+ 2560 x 1080

Full HD 1920 x 1080

3,7 Mpixels

13 Mpixels

12 Mpixels

Zicht bij beperkte lichtsterkte

JA

HOGE GEVOELIGHEID

JA

LCD scherm

2,7’’

2,7’’

2,7’’

Camera achterkant

NEE

NEE

Mode parkeren

NEE

NEE

JA

GPS

JA

JA

JA

Opslag beelden door schokken

JA

JA

JA

Geïntegreerde micro (deactiveerbaar)

JA

JA

JA

Optie foto

JA

JA

JA

LED verlichting

JA

JA

JA

First in first out opslag

JA

JA

JA

Automatisch starten en stoppen

JA

JA

JA

Bewegingsdetector

JA

JA

JA

Bestandsgrootte aanpasbaar

JA

JA

JA

32 GB

32 GB

32 GB

12 – 24 V

12 – 24 V

12 – 24 V

JA

JA

JA

USB en HDMI

USB en HDMI

USB en HDMI

Voedingskabel

JA

JA

JA

Bevestiging (kleven of zuignap)

JA

JA

JA

Resolutie

Geïntegreerde SD kaart
Voedingsspanning
Interne batterij
Uitgangen

JA

1280 x 720
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