TrueCam A4 CAR DVD

Vaše cena s DPH: 0 CZK

Autokamera TrueCam A4 je ideální pro všechny, kdo hledají vysokou kvalitu bez kompromisů. Kvalitní optika s
výbornou světelností, kvalitním záznamem a maximální uživatelské pohodlí řadí tento model mezi nejvyšší třídu. Většina
funkcí je dostupná stiskem jednoho tlačítka a ovládání je velice intuitivní díky přehlednému LCD displeji s českým menu.
Nahrávání může probíhat v časové smyčce, aby vám nemohlo dojít místo na paměťové kartě. Pokud někdo nacouvá do
vašeho zaparkovaného vozidla, máte jasný důkaz díky funkci detekce pohybu. Pomocí speciálního držáku je
každodenní instalace otázkou několika vteřin.
Natáčení ve FULL HD 1080p
Kamera do auta TrueCam A4 natáčí ve FULL HD 1080p. Záběry z této autokamery jsou natolik kvalitní, že lze rozeznat i
ty nejmenší detaily jako je postava a tvář člověka nebo SPZ. Nezáleží zda natáčíte v noci, ve dne, za špatných či
dobrých podmínek. Autokamera TrueCam A4 vždy pořídí ostré a kvalitní záběry.
Rychlá každodenní instalace
U věcí které používáte každý den je důležité, aby Vás jejich používání neobtěžovalo a dělalo Vám radost. U kamery do
auta TrueCam A4 díky speciálnímu držáku odpadá povinnost každodenního připojování napájení a nastavování polohy
kamery. Autokameru jednoduše nacvaknete a můžete vyrazit.
Časová smyčka
S kamerou TrueCam A4 Vám nikdy nemůže dojít místo na paměťové kartě. V případě zaplnění paměti začne palubní
kamera přemazávat nejstarší nahraný záznam. Natáčený i již natočený záznam můžete jednoduše uzamknout pomocí
speciálního tlačítka a ochránit jej před smazáním pro další použití.
G-senzor
G-senzor (snímač přetížení, gravitační senzor) zaznamenává směr jízdy ve třech prostorových osách a v případě
nehody, zachytí náraz a automaticky uzamkne záznam proti náhodnému přepsání časovou smyčkou. Citlivost senzoru
si jednoduše nastavíte v menu.
Zamykání videa
Pokud si chcete natáčený záběr uschovat pro pozdější použití, můžete kdykoliv pomocí speciálního tlačítka záznam
uzamknout proti přepsání. Tlačítko lze použít kdykoliv v průběhu pořizování záznamu, ale také u již natočených
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záznamů. Video či fotografii můžete opět kdykoliv odemknout a smazat ručně.
LCD displej s českým menu
Díky 2,7” LCD displeji můžete jednoduše zkontrolovat právě natáčený záběr, přehrát již natočený záznam nebo nastavit
autokameru. Při používání kamery do auta Vás nečekají žádné překážky a ovládání kamery zvládne opravdu každý,
menu je velice přehledné, jednoduché a kompletně v češtině.
Detekce pohybu
Kamera TrueCam začne nahrávat v momentu, kdy zaznamená pohyb. Tuto funkci oceníte zejména v případě, že do
Vašeho vozidla někdo nacouvá nebo ho poškodí. V těchto případech máte zaznamenán důkaz v podobě SPZ vozidla
pachatele nebo jeho podoby.
Noční režim
Autokamera TrueCam A4 je vybavena kvalitní optikou s vynikající světelností. Díky těmto faktům kamera do auta
dokáže zachytit vysoce kvalitní záběry i v noci. Natáčet nebo fotit za špatných světelných podmínek nepředstavuje pro
kameru TrueCam žádný problém.
Funkce WDR
Díky funkci WDR autokamera lépe snímá obraz v širokém kontrastním poměru. Kamera se tak vypořádá lépe se
situacemi kde je část obrazu více a část méně osvětlená. Typickým případem může být kontrast světlo/stín nebo noční
silnice s protisvětlem protijedoucích aut.
Detekce rychlostních radarů (doplňkově)
Ke kameře TrueCam A4 lze dokoupit detektor, ohlašující stacionární a úsekové radary, jízdu na červenou a další místa,
kde je dobré dbát zvýšené pozornosti. Naše databáze obsahuje více než 33 tisíc míst ve 36 evropských zemích a
Rusku. Pomocí hlasových pokynů je řidič upozorněn na nebezpečí nebo překročení povolené rychlostí. Databáze je
maximálně přesná, aktualizace nabízíme zdarma. Výchozí hlas lze vyměnit za vtipné komentáře, namluvené hercem
Karlem Zimou.
http://www.truecam.cz/kamery-do-auta-truecam/truecam-a4/
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