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Autokamera

Mio MiVue J85 WIFI 2.5K

Kategorie:
IT Produkt Home
Mio Technology, MIO.com/CZ

Přihlašovatel:
MiTAC Europe, MIOkamery.cz
výrobce

Použití produktu: Autokamera MiVue J85 WiFi natáčí v rozlišení 2,5 K (QHD 1 600 p) 
a řidiči dělá osobního očitého svědka silničního provozu. Jakmile nastartujete vůz, na-
hrává ve smyčce běžné záznamy (podle velikosti SD karty) a v případě nehody a po-
třeby se aktivuje i nouzové nahrávání přímo do nesmazatelné paměti. MiVue J85 je mo-
derním konceptem autokamery, která je bezdisplejová a nastavuje se pomocí mobilní 
aplikace přes Wi -Fi. Stejným způsobem lze stahovat a dále sdílet videosoubory, strea-
movat video na Facebook či aktualizovat databázi rychlostních radarů a vnitřní firm-
ware. Díky rozměrům se snadno schová za zrcátko.

Popis produktu: Mio MiVue J85 WiFi má prémiový obrazový snímač Sony Starvis s roz-
lišením záznamu 2,5 K (1 600 p), skleněný objektiv se světelností F1.8 a reálný zorný 
úhel 150 °. Jde o oblíbený moderní koncept, který zahrnuje kompletní sadu užitečných 
funkcí (GPS i Wi -Fi přímo integrované v autokameře, upozorňování na radary a maxi-
mální povolené rychlosti, parking režim, ochranné systémy před srážkou ADAS aj.) 
a především zahrnuje ovládání autokamery přes smartphone pomocí Wi -Fi. Jako bonus 
jsou upozornění namluvena hlasem herce a dabéra Pavla Soukupa.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Bezdisplejový koncept autokamery
 ■ Ovládá se pomocí aplikace ve smartphonu (živý náhled, aktualizace radarů i firm-

waru přes OTA, vzdálený dohled nad vozidlem, přenos nouzového záznamu přes 
 WI -FI do mobilu…)

 ■ 2,5 K (QHD) rozlišení obrazu (1 600 p)
 ■ GPS modul integrován přímo v autokameře, stejně tak i Wi -Fi
 ■ Reálný úhel záběru 150 °
 ■ Hlášky autokamery hlasem českého herce a dabéra Pavla Soukupa

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 3 130 Kč
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Wi -Fi router

TP -Link Archer AX6000

Kategorie:
IT produkt Home
TP -Link Technologies, www.tp-link.com

Přihlašovatel:
TP -Link Czech, cz.tp-link.com
výrobce

Použití produktu: Výkonný router pro domácí využití nebo menší kanceláře. Archer 
AX6000 zvládne streamování ve 4K/8K, zařízení pro virtuální realitu, hry, inteligentní 
domácí zařízení a další aktivity, které vyžadují vysokou rychlost, vytvářejí zpoždění 
nebo bezdrátovou síť silně zahlcují. Kromě vyšší přenosové rychlosti je Archer AX6000 
schopen obsluhovat až čtyřikrát více zařízení najednou, poskytuje až čtyřikrát vyšší ka-
pacitu a propustnost ve srovnání s AC routery v hustém provozu. S routerem se lze jed-
noduše spojit přes Bluetooth a snadno ho nastavit pomocí mobilní aplikace Tether 
v češtině nebo slovenštině. Navíc je kompatibilní s Amazon Alexa a IFTTT.

Popis produktu: Archer AX6000 je první router značky TP -Link se standardem nové 
generace 802.11ax. Router zvládne současně připojit více zařízení a optimalizovat jejich 
rychlost. Přenos dat je díky Wi -Fi 6 neuvěřitelně rychlý a dosahuje nových rekordů, 
v optimálních podmínkách až 5 952 Mbit/s. Součástí routeru je bezpečnostní řešení TP-
-Link HomeCare s řadou bezpečnostních funkcí, např. integrovaný antivirus, pokročilá 
rodičovská kontrola či řízení kvality služeb QoS. Nová technologie BSS Color zajišťuje 
hladké a stabilní spojení eliminací rušení signálu od sousedů. Technologie Beamforming 
a Rangeboost poskytují silnější signál pro konkrétní zařízení a na větší vzdálenost.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Rychlost – až 5 952 Mbit/s v optimálních podmínkách
 ■ Konektivita – port WAN 1× 2,5 Gb/s, porty 8× Gigabit LAN a 2× USB 3.0 typu A 

a typu C
 ■ Efektivita – nová OFDMA modulace zvyšuje až 4× průměrnou propustnost
 ■ Výkon – 1,8 GHz čtyřjádrový procesor a dva koprocesory
 ■ Vestavěný bezpečnostní systém TP -Link HomeCare
 ■ Snadné nastavení a ovládání přes mobilní aplikaci v češtině

Záruka: 3 roky

Cena (bez DPH): 8 264 Kč bez DPH


