
2palcová obrazovka Zorné pole 130° Wi-Fi konektivita OSRAMconnect
Velká obrazovka pro snadné

použití
Záznam o dění na silnici v

širokém úhlu
Snadné ukládání dat Spojení s vaším vozidlem přes

aplikaci

Kompaktní palubní kamera s praktickou obrazovkou a Wi-Fi
konektivitou
Nainstalovaná palubní kamera OSRAM ROADsight 30 vám
může přinést klid v duši při řízení automobilu. S čočkou s Full-
HD rozlišením 1080p 30fps a zorným polem 130 stupňů
budete mít k dispozici širokoúhlé záznamy ve vysoké kvalitě
pro identifikaci detailů, jako jsou registrační značky nebo
dopravní značení. S Wi-Fi a OSRAMconnect konektivitou
budete mít snadný přístup ke svým záznamům a snímkům. Na
2“ obrazovce si můžete zpětně přehrát uložený záznam.
Palubní kamera je přitom dostatečně kompaktní a nenápadná,
aby nerozptylovala vaši pozornost při řízení vozidla. Jestliže
utrpí vaše zaparkované vozidlo poškození nárazem, parkovací
režim zapne palubní kameru, která začne nahrávat vše, co se
děje kolem vašeho vozidla v zorném poli 130°.  Při nárazu
palubní kamera automaticky uloží záznam, abyste ho případně
mohli použít jako důkazní materiál. Na SD kartu je možné
uložit záznamy o velikosti až 32 GB (SD karta není součástí
dodávky).Magnetický držák a nástroj k demontáži panelů v
interiéru pro snadnou instalaci.
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Technické údaje

Informace o produktu

Popis výrobku Řešení Snímek za sekundu Zorné pole Velikost paměti až

ROADSIGHT 30 1080p 30   1) 130   2) 32 GB

Rozměry & váha

Popis výrobku Délka Délka Šířka Výška

ROADSIGHT 30 0,0 mm 390,0 mm 195,0 mm 150 mm

1) Frames per second

2) Field of View
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Stažení dat

Soubor

Movie application
RoadSight How-To-Video (EN)

Právní rady
Poznámka: Musí být dodrženy individuální speciální požadavky a zákonné předpisy v příslušných zemích, zejména pokud jde
o délku záznamů/použití a přenos dat.

Please make yourself familiar with the data protection laws of your country and ensure that you comply with them.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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