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Přihlašovatel:
MMD-Monitors & Displays Nederland, mmdmonitors.com
zástupce na CZ/SK trhu

Použití produktu: Monitor Porsche Design AOC Agon Pro PD32M čerpající inspiraci
ze světa automobilů se vyznačuje designem od Porsche Design. Lehký rám je navržen
podle ráfků kol automobilů Porsche a jejich volantů, takže v člověku okamžitě evokuje
myšlenku na vozy Porsche. Kryt je přizpůsoben funkčnímu uspořádání vnitřních komponent a po stranách se zužuje, což dodává celkovému designu na dynamičnosti.
Monitor Porsche Design AOC Agon ProPD32M se pyšní 10bitovým Mini-LED panelem
s certifikací VESA HDR1400 a rozlišením UHD, maximálním jasem 1 600 nitů, 1,07 mld.
barev a 97% pokrytím barevného prostoru DCI-P3.
Popis produktu: Všechny nejžádanější herní specifikace v jednom monitoru. Monitor
Porsche Design AOC Agon Pro PD32M nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz, technologii
Adaptive Sync a dobu odezvy 1 ms GtG zaručující plynulé hraní bez trhání a zasekávání
obrazu. PD32M se rovněž vyznačuje nízkým zpožděním na vstup.
Klávesové zkratky umožňují rychlé přepínání obrazových nastavení různých žánrů,
jako jsou závodní tituly, FPS, RGB a další.
PD32M nabízí USB-C konektor pro snížení potřebného množství kabelů, umožňuje
přijímat obrazový signál a rovněž i poskytovat napájení (až 90 W – v závislosti na nastavení HDR) a přenášet data do připojeného notebooku pomocí jednoho kabelu USB-C.
Díky hardwaru KVM Switch nabídne sdílení jedné klávesnice, myši a monitoru mezi
více počítači.
Monitor PD32M je vybaven výkonným zvukovým systémem. Dva 8W reproduktory
s certifikací DTS Sound poskytují adekvátní zvuk obrazovým schopnostem monitoru.

Přihlašovatel:
PRAM Consulting, www.pram.cz
zástupce společnosti Nextbase v rámci externí komunikace

Použití produktu: V době, kdy je na silnicích stále více aut, přibývá dopravních nehod
a klesá ohleduplnost řidičů, patří autokamera k jednomu z nejžádanějších autodoplňků.
Primárním účelem palubní kamery je poskytnutí záznamu, který v případě dopravní
nehody slouží jako důkaz pro jednání s policií či pojišťovnou. Díky takovému důkazu
ušetří řidiči kamera i desítky tisíc korun na pojištění. V Nextbase dbají především na
kvalitu obrazu – aby byla nahrávka v případě nehody vždy použitelná – jde například
o čitelnost registrační značky. Nabízí však také řadu funkcí, které pomohou v případě
nouze nebo uživateli poskytnou komfortní ovládání.
Popis produktu: Model 622 GW disponuje obrazem v rozlišení až 4K s 30 FPS. Registrační značky ostatních účastníků silničního provozu jsou tak dobře čitelné, kamera
natáčí kvalitně i za nepříznivých povětrnostních podmínek a ve tmě, polarizační filtr
eliminuje sluneční odlesky. Úhel záběru je 140°. Kamera nabízí stabilizaci obrazu,
G senzor – který v momentě nárazu automaticky ukládá nahrávku, GPS, Wi-Fi, dotykový
displej, hlasové ovládání Alexa, nahrávání ve smyčce – nejstarší nahrávky jsou nahrazeny novými, možnost připojení zadní kamery a kabinové kamery (výhodné pro řidiče
taxi nebo MHD).

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Uhlopříčka 31,5"
■ IPS panel
■ Rozlišení 4K (3 840 x 2 160 px)
■ Obnovovací frekvence 144 Hz
■ Výšková nastavitelnost 150 mm
■ Certifikace VESA DisplayHDR 1400

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Emergency SOS – v případě nehody, kdy řidič nereaguje, upozorní záchranné složky
o poloze řidiče a poskytne další důležité údaje
■ Inteligentní parkovací režim – zaznamenává jakýkoli náraz nebo fyzický pohyb
na vozidle, když je auto zaparkované
■ MyNextbase – bezplatný softwarový balíček obsahuje aplikaci pro přehrávání
a úpravu záznamu včetně možnosti uložení v cloudu
■ What3Words – umožňuje lokalizaci s přesností na 3 × 3 m
■ Ambarella – speciálně vyvinutá sada čipů pro pořízení ostrých záběrů

Záruka: 36 měsíců

Záruka: 24 měsíců

Cena bez DPH: 40 640 Kč

Cena bez DPH: 5 777 Kč
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