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M760D

Sony’s eersteklas STARVIS-sensoren 
voor de beste nachtopnames.

Sony's superieure STARVIS™-sensoren worden gebruikt voor voor- en 
achtercamera's om de helderheid tot 4 maal te verhogen vergeleken 
met algemene sensoren bij het opnemen in omgevingen met vrijwel 
geen licht. Overdag/feitelijke 

opnames met dubbele 
camera's

Nachts/feitelijke 
opnames met dubbele 

camera's

* STARVIS en  is een handelsmerk van Sony Corporation

©2020 MiTAC Digital Technology Corp. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen in de 

eigenschappen van dit product zijn mogelijk zonder aankondiging vooraf. Alle 

handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties zijn 

onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

STARVIS dubbele camera's
Afneembare GPS Rider Dash Cam

| Sony's eersteklas STARVIS CMOS voor dubbele camera's

| F1.6 grote lensopening

| Ingebouwde GPS-tracering

| Noodopname met één knop

| WIFI real-time weergave en back-up

| Mobiele app voor het updaten van de firmware

| IP67 waterbestendig ontwerp

Belangrijke momenten binnen 
handbereik met het vergrendelde 
bestand van de noodopname met 
één knop

Met de multifunctionele GPS-bedieningskast gemonteerd op het 
stuur kunt u een knop indrukken om een noodopnamebestand direct 
te vergrendelen tijdens noodsituaties of als het nodig is om te 
voorkomen dat bestanden worden overschreven.



M760D

MiVue™ M760D

Locatiemarkeringen voor installatie

Installatielocaties zijn uitsluitend bedoeld ter referentie; de correcte locaties zijn afhankelijk van de betreffende motorfiets voor installatie.

STARVIS-voorcamera

Multifunctionele

GPS-bedieningskast

(kan noodopname

activeren)
Hoofdapparaat STARVIS-

achtercamera

Inhoud doos:

Voorgestelde installatielocaties voor 
verschillende types motorfiets

Voorzorgsmaatregelen
• Rechtsreeks wassen met een krachtige waterstraal onder hoge druk is 

verboden.
• Voorkom dat de ingebouwde WIFI van het hoofdapparaat tijdens de 

installatie wordt afgedekt door metalen voorwerpen.
• Richt de multifunctionele GPS-bedieningskast naar de lucht om de 

ontvangstkwaliteit te garanderen.
• Stel de connectoren niet bloot om vandalisme en kwaadwillende 

demontage te vermijden.
• De geheugenkaart is een verbruiksartikel; we adviseren om speciale 

geheugenkaarten voor dash cams te kopen.
• Controleer of de geheugenkaart regelmatig moet worden geformatteerd of 

vervangen.
• Bijzonder krachtige botsingen/slagkrachten kunnen de oorzaak zijn dat de dash 

cam niet langer opneemt en automatisch afsluit.
• Dit product vereist professionele installatie; raadpleeg professionele 

installateurs voor installatiemodellen.
 Mio is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt aan de motorfiets of 

personen als gevolg van zelfinstallatie of andere redenen die niet aan Mio kunnen 
worden toegeschreven.

Verlengsnoer signaal 
voorcamera

(1,5 m)

(Het hoofdapparaat bevat een 
geheugenkaart van 32 GB)

Verlengsnoer signaal 
achtercamera

(1,5 m)

Set waterdichte 12 V-
voedingskabels

3M-gesp

Set kabelbinders

GPS-tracering - Automatische 
kalibratie van tijd en locatie
Met de geïntegreerde GPS-tracering registreert de MiVue™ M760D uw rijsnelheid, 
locatie en tijd die automatisch zijn ingesteld.

Dat is belangrijke informatie voor politie en verzekeraars.

Geïntegreerde WIFI voor 
real-time bekijken van 
opnames en back-ups 
maken

Maak direct een back-up naar uw smartphone 
of deel deze via de MiVue™ Pro-app, met de in 
het apparaat ingebouwde WIFI.

U kunt tevens de MiVue™ M760D-firmware 
bijwerken met een WIFI OTA 
(Over-the-air)-update, zodat uw apparaat 
altijd actueel is.

Inleiding 
APP-bediening

Hoogwaardige Full 
HD video-opnames

Gemaakt om elk detail vast te leggen, 
levert de MiVue™ M760D Full HD 
1080p-opnames met 30 fps om ervoor 
te zorgen dat alle opnames duidelijk 
en onbetwistbaar zijn.

IP67 waterbestendig 
ontwerp voor het 
hele apparaat
De MiVue™ M760D, gemaakt met een 
metalen behuizing en versterkte glazen 
lenzen, heeft een IP67 waterbestendig 
ontwerp voor probleemloze prestaties en 
gebruik op regenachtige dagen.

Specificaties
Beeld

Resolutie

Beeldsensor

Diafragma

Video-indeling

cam-hoek

Hardware

WIFI

Ingebouwde GPS

Geheugenkaartsleuf

Bedrijfstemperatuur

Afmetingen en gewicht

Ingangsvermogen

Microfoon

Waterbestendig ontwerp

Software

Videoback-up

OTA-update

1920x1080 / 30fps voor zowel voor- als achtercamera's

Voor en achter F1.6 grootste lensopening

.mp4 (H.264)

Voor en achter 130° supergroothoek

V

V

V

32 GB geheugenkaart meegeleverd (zie *uitleg 1 voor details)

-10° tot 60°C

DC 12V

V

V

Waterbestendig ontwerp voor de gehele machine

V

Hoofdapparaat (exclusief kabels): 60 x 60 x 22 mm / Gewicht (inclusief kabels): 80g

Camera (exclusief kabels): 40 x Ø30 mm / Gewicht (inclusief kabels): 52g

Bedieningskast (exclusief kabels): 57 x 26 x 16,5 mm / Gewicht (inclusief kabels): 100g

*Kabellengte voorcamera: 1,5 m

*Kabellengte achtercamera: 1,5 m

Back-up maken via mobiele app

Zoek naar MiVue™ Pro om de app te downloaden

V (dash cam firmware-gegevens kunnen worden bijgewerkt via de MiVue™ Pro App; houd 

de stroom ingeschakeld tijdens het updaten.)

Uitleg 1:

Aanbevolen MicroSD-kaart Class 10 of hoger, met ondersteuning van maximaal 128 GB; als een 128 GB 

geheugenkaart wordt gebruikt, dan moet deze in de machine worden geplaatst en eerst worden 

geformatteerd voordat hij kan worden gebruikt.

Bij opnemen met dubbele camera's moet de geheugenkaart ten minste 16 GB (Class 10 of hoger) zijn. De 

SanDisk Ultra-serie geheugenkaarten wordt niet ondersteund; geheugenkaarten gemaakt met 

MLC-proces of speciale "dash cam"-geheugenkaarten aanbevolen.

Sony’s eersteklas STARVIS™ CMOS wordt gebruikt voor zowel voor- als achtercamera's met geheel 
glazen objectief

Botsingsensor met 
G-sensor

Ingebouwde
supercondensator

Noodopname met 
één knop


