
Kenmerken – achteruitkijkcamera

• 1080p Full HD-opnames (30 fps) – met de 
nieuwste H.264-technologie voor kleinere 
bestanden, maar hoogkwalitatievevideo's

• Hoogwaardige Sony™ optische sensor – voor 
optimaal zicht en superieure opnamekwaliteit, 
met name bij schaars licht.  

• Grote beeldhoek van 140° – om elk detail op 
kritieke momenten vast te leggen

• F1.8-lens – helderdere en duidelijkere video's, 
ook onder omstandigheden met zwak licht

• Hoogwaardige sensor – 1/2,9"-sensor voor 
groter opnamegebied en duidelijkere opnames

• 7-staps verstelbare EV-waarde – onafhankelijk 
verstelbaar, zodat de helderheid handmatig kan 
worden aangepast

• Metalen behuizing – stevige, compacte en 
lichtgewicht metalen behuizing

• Plakbevestiging – eenvoudig te bevestigen 

MiVue™ A30 rear cam
UW PERSOONLIJKE OOGGETUIGE OP DE WEG

Een groot deel van de ongelukken betreffen kop-staartbotsingen. Bovendien komt dit type ongeval 
steeds vaker voor, aangezien onverantwoorde automobilisten hun telefoon achter het stuur gebruiken. 
Bij veel van deze ongelukken rijdt een van de partijen vaak door of weg. Soms lijkt het wel of u ogen in uw 
achterhoofd zou moeten hebben. De meeste modellen in onze MiVue™ dash cams zijn ontworpen om u 
de optie van een toegevoegde achterruitcamera te geven. Dubbel zicht, dubbel veilig.

De A30-achterruitkijkcamera kan discreet aan uw achterruit worden bevestigd, zodat alles wat er achter 
u op de weg gebeurt, wordt vastgelegd. Als iemand achter u roekeloos rijdt of aan het bumperkleven is, 
wordt dit dankzij de hoogwaardige Sony™-sensor en de grote beeldhoek van 140° door de camera in full 
1080p HD vastgelegd, ook bij weinig licht. De A30 maakt verbinding met de dashcam voorin de auto en 
begint ook met opnemen zodra u de auto start. Omdat de MiVue™ dash cams een dubbele aansluiting 
mogelijk maakt en door een A30-achterruitkijkcamera te plaatsen, kunt u in de wetenschap dat u overal 
ogen op de weg hebt, veilig deelnemen aan het verkeer.

 

Inhoud verpakking

• Mio MiVue™ A30-achteruitkijkcamera
• Mini USB-kabel van 7 meter lang
• Y-kabel

46 x 42 x 32 (mm)
48.5 g
Full HD 1080p met 30 fps
6G+1 IR
.MP4 (H.264)

Technische specificities

Afmetingen:
Gewicht:
Opnameresolutie:
Kwaliteitsvolle glazen lens: 
Videoformaat:
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The adaptable
rear view camera


