


Továbbfejlesztett éjszakai 
látás   

Extreme Weather Mode 
(szélsőséges időjárás mód) what3words 

A 622GW új, nagyobb pixelekkel 
rendelkező fényérzékelőt tartalmaz, 
amely nagyobb részletességű képet 

rögzít. A nappali üzemmódból 
automatikusan éjszakai 

üzemmódba váltó 622GW 
felsőkategóriás felvételi 

képességgel rendelkezik, még 
gyenge fényviszonyok között is. 

Három szó, amely azonosítja az Ön 
pontos globális helyzetét. A 
what3words lehet a kritikus 

segítség abban az esetben, ha 
egy incidensről, és a 

segélyszolgálatokat közvetlenül 
Önhöz irányítja, gyorsan és 
pontosan. Ez még akkor is 

működik, ha Ön offline. 

A köd a közúti balesetek egyik fő 
oka, a beépített algoritmusok 
lehetővé teszik a 622GW készülék 
számára, hogy a lehető legtisztább 
képet nyújtva javítsa a felvételeket, 
ami létfontosságú a szélsőséges 
időjárási körülmények között történő 
vezetésnél. 

Képstabilizálás 
A világ első Dash Cam kamerája Digitális 

képstabilizátorral, amely egyenletes és tiszta 
felvételeket biztosít a finomabb részletek, 

például rendszámtáblák esetében.

a rendszámtáblák 
leolvasásához. 

Szuper lassított felvétel 
A szuper lassított felvétel lehetővé teszi 

a 622GW felvételek megtekintését 
1080p és 120fps sebességgel, ami 

rendkívül fontos a finomabb részletek 
esetében, mint például rendszámtáblák.

részletek, például a rendszámtáblák 
rögzítéséhez, ami gyakran 

elengedhetetlen a hiba 
bizonyításához. 

4K képminőség 
A 4K felvétel 30 kép/mp sebességgel a 
lehető legjobb képminőség egy Dash 
Cam esetében, a hátsó kameramodul 

Full HD.  
pedig továbbra is képes full HD 

felbontásban rögzíteni. Ez a 
minőség létfontosságú, ha finomabb 

részleteket szeretne rögzíteni. 

Felbontás 
4K @ 30fps 

@ 144060fps 

Szuper lassított 
felvétel 
1080p HD @ 120fps 

Objektív 
6 f1.3 
réteg 

GPS 
10Hz 

Modul kompatibilitás 
Hátsó kamera, hátsó 
ablak kamera, kabin 

kamera elöl - 4K 
Hátul - 1080p 

Bluetooth 
Igen - Bluetooth 

5.0 

Polarizáló szűrő 
Beépített 

Alexa 
Beépített

Vészhelyzeti reagálás 
Igen 

Intelligens parkolási 
mód 

Beépített 

Nézési szög 
140° 

Képernyő 
3" LED HD IPS 
érintőképernyő 

Dual Wi-Fi 
Ultra gyors - 5GHz + 

2,4GHz 

Sztereó 
hang 
Igen

SKU: NBDVR622GW 
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