TrueCam Kamerák : TrueCam A7s

TrueCam A7s

2304x1296p, FULL HD 1080p@45FPS, GPS, G-szenzor

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:
Alapár áfával együtt: 47 900 Ft
Ár kedvezménnyel: 37 717 Ft
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Ár: 47 900 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül: 37 717 Ft
Kedvezmény:
Áfa összege: 10 183 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: TrueCam

Leírás

A legújabb modell, mely a TrueCam A5 továbbfejlesztett változata. Az alapcsomagban megtalálja a sebességmér? radar detektorral ellátott
GPS-modult, ahol szabadon beállíthatja egy ismert rádiós hangutasításait is. Növeltük a videó felbontását, ami akár 2560x1080 (21:9) vagy
2304x1296 (16:9) 30fps frekvencia mellett. A felvétel kiváló min?ségének köszönhet?en az arc felismerése, illetve a rendszámtábla
identifikációja, még egyszer?bbé válik. A kamera els? osztályú módon kezel minden szokásos helyzet. A felvételek éjjel vagy gyenge
fényviszonyok között, er?s ellenfényben illetve más kihívást jelent? helyzetekben is a legjobb min?ségben, maximális élesség mellett kerülnek
rögzítésre. A tartó és a tölt?kábel álladó elhelyezésének köszönhet?en a kamera telepítése és kezelése egyszer?bb már nem is lehetne. A
mindennapi felhelyezés során elég "bepattintani" a kamerát és már indulhat is.
Amennyiben min?ségi és professzionális autós kamerát keres, ne keresse tovább. A TrueCam A7 autós kamera a hagyományos fedélzeti
kamerákkal ellentétben olyan min?ségi felvételt készít, amin gond nélkül kivehet? az autók rendszáma és az emberek arca, ugyanúgy éjjel, mint
nappal, s mindez a legnagyobb élesség és részletesség mellett.
A kamera egyik óriási el?nye az egyszer? felhelyezés, ami a mindennapi használat során nem tartja fel Önt. A kamera tartóját és a tölt?kábelt
állandóan az autóban hagyhatja, a kamera egy egyszer? mozdulattal be- és kivehet?.
Ez a fekete doboz rögzít az Ön autója közelében minden veszélyes helyzetet vagy nem megszokott történést, és ezt a nap bármely
id?szakában. A GPS-nek és a Google Maps-al együttm?köd? alkalmazásnak köszönhet?en pedig utólag részletesen elemezhet minden
apróságot a megtett utat illet?en. A TrueCam A7 kamerával továbbá gyönyör? felvételeket készíthet az olyan helyekr?l, amelyeken átutazik,
illetve rögzítheti sportautós élményeit is.

FULL HD 1296p felvétel
A kamera 2560×1080 vagy 2304×1296 felbontású videót készít. A kiváló min?ség? felvételek még kedvez?tlen körülmények között is ezzel a kamerával természetesnek számítanak. Legyen szó er?s napsütésr?l, alkonyatról, éjszakáról vagy sötétedésr?l, az Ön felvételei mindig tökéletesen élesek és tiszták lesznek. Ennek köszönhet?en felismerheti az olyan apró részleteket is, mint az emberek arca vagy az autók rendszáma.

Sebességmér? funkció
A TrueCam A7s kamera egy újdonsága a SEBESSÉGMÉR? funkció. Segítségével követhet? az aktuális sebesség és irány (irányt? formájában) a kijelz?n. Ezek mellett a természetesen továbbra is figyelmeztet, ha sebességmér? kamera közeledik. A kijelz?n megjelenik a megengedett sebesség, mutatja a hátralev? távolságot és jelezz gyorshajtás esetén. A SEBESSÉGMÉR? funkció képerny?véd?nek is választható, hogy a kijelz? ne legyen zavaró, például éjszakai vezetés esetén.

GPS-modul
A GPS-modul, mellyel a TrueCam A7s kamera rendelkezik, számos funkciót biztosít, melyek további részletekkel szolgálnak Önnek az utazás menetér?l. A GPS-nek köszönhet?en a modul rögzíti az útvonalat és az autó sebességét is. A kamera beállításaiban kiválaszthatja, hogy a sebesség megjelenjen-e a felvételen, vagy csak szoftveralkalmazás segítségével legyen látható, amivel továbbá bármikor megjelenítheti a rögzített adatokat és az útvonalat a Google Maps-on.

Sebességmér? radar detektor
A TrueCam A7s kamera egy olyan funkcióval is rendelkezik, ami figyelmezteti Önt a sztacionáris-, szakasz- és a piros lámpán való áthajtást figyel? radarokra, és az egyéb helyekre, ahol különösen érdemes óvatosnak lenni. Adatbázisunk több mint 33 ezer ilyen helyet tartalmaz Európa 36 országában, illetve Oroszországban. A hangutasítások figyelmeztetik a sof?rt a veszélyre, illetve a megengedett sebesség túllépésére. Az adatbázis teljes mértékben pontos, frissítéseit ingyenesen rendelkezésre bocsájtjuk. Az alapértelmezett hang lecserélhet? egy ismert rádiós hangjára.
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G-szenzor
A G-szenzor háromdimenziós térben rögzíti az autó mozgását. A rögzített adatokat bármikor megjelenítheti egy szoftveralkalmazásnak köszönhet?en, így utólag elemezheti a megtett utakat. Az autós kamera továbbá ennek a szenzornak köszönhet?en felismeri, ha baleset történt, és azonnal zárolja az aktuális felvételt, hogy az a végtelenített feljátszás során ne íródhasson felül. A grafikonon pontosan látható, hogy honnan érkezett az ütközés.

Videó zárolása
Annak érdekében, hogy a végtelenített feljátszás ne tudjon kitörölni bizonyos, Ön számára fontos felvételeket, zárolhatja azokat. A speciális lakat jelzés? gombbal zárolhatja a felvételt akár a készítése közben, vagy a galéria nézegetésekor is. A zárolt felvételek archiválódnak és védetté válnak. Amennyiben kés?bb úgy dönt, hogy mégis eltávolítaná ?ket, elég feloldani a felvételeket és máris törölheti azokat kézzel, a megszokott módon.

LCD kijelz? magyar menüvel
Az áttekinthet? 2,7? LCD kijelz? megkönnyíti és élvezetessé teszi a TrueCam A7s autós kamera kezelését. Nem számít, hogy épp videót készít vagy csak régebbi felvételeket nézeget, a kijelz? kiváló áttekintést nyújt Önnek. A kamera menüje teljesen magyar és emellett egyszer? felépítéssel is rendelkezik, ami nagyban hozzájárul a kamera intuitív kezelhet?ségéhez.

Mozgásérzékel?
A TrueCam autós kamera akkor is vigyáz az autójára, amikor Ön nincs jelen. A mozgásérzékel?nek köszönhet?en a kamera azonnal megkezdi a feljátszást, amint a szenzor mozgást észlel. Amennyiben valaki beleütközne az autójába, vagy egyéb kárt tenne abban, Önnek mindenr?l rögzített bizonyítékai lesznek, ráadásul a legjobb min?ségben. A rend?rség kezébe ezután egyértelm? bizonyítékokat adhat, olyan részletekkel mint az autó rendszáma, illetve az elkövet? arca.

Cserélhet? polarizációs és UV sz?r?k (kiegészít?)
A TrueCam A7s autós kamerához vásárolhat speciális cserélhet? sz?r?ket, konkrétan polarizációs CPL illetve UV sz?r?t. Ezek a sz?r?k védik az objektívet és még jobb képmin?séget biztosítanak. A polarizációs CPL sz?r? kiiktatja a kellemetlen fényhatásokat, visszatükröz?déseket és mentesíti az Ön felvételeit az elüls? szélvéd? zavaró tükröz?dését?l. Az UV sz?r? pedig szükség esetén élénkít és teltebb színeket biztosít, aminek köszönhet?en a kép természetesebbnek hat. A sz?r?k nem részei az alapcsomagnak

Éjszakai üzemmód
Felvételt készíteni gyenge fényviszonyok között, alkonyatkor, vagy akár éjjel, nem jelent a TrueCam A7s autós kamera számára semmilyen problémát. A kiváló optika min?ségi és tiszta felvételeket biztosít akár éjjel is. Nem kell tehát korlátozva éreznie magát, és teljesen biztos lehet benne, hogy az ezzel az autós kamerával készített felvételek mindig min?ségiek lesznek.

HDR funkció
A HDR (high dynamic range) funkciónak köszönhet?en az Ön kamerája megbirkózik a nagy kontrasztarányú helyzetekkel is. Tipikus példa az ilyen kiegyensúlyozatlan fényviszonyokra a fény és az árnyék kontrasztja, illetve az éjszakai úttest a szembejöv? autók megvilágításában. A HDR funkció min?ségi felvételt biztosít az ilyen helyzetekben is.

Specifikációk:
Videó felbontás: FullHD+ 2560x1080p/ 30fps 2304x1296 (16:9) 30fps 1080p/45fps és 720p/60fps
130 fokos látószög
5MP kamera
2.7" TFT LCD egy gombbal kikapcsolható
GPS útvonalrögzítés
Radar el?rejelzés
G-szenzor
Mozgásérzékel?
Végtelenített felvétel funkció
Éjszakai felvétel
Automatikus bekapcsolás funkció
32GB-ig b?víthet?
Csatlakozók: USB 2.0 és HDMI
Kiegészít?k: GPS modul/radar detektor, tapadókorongos autós tartó, USB kábel, HDMI kábel, autós tölt?, véd?tok, szoftver CD

Egység a dobozban: 1
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