IT PRODUKT 2022 | HARDWARE
Autokamera

Mio MiVue 886 WiFi 4K

O SOUTĚŽI: Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými
vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.
Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení,
výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.
Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distributoři, poskytovatelé,
případně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, software,
řešení nebo služba z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze
využít v podnikovém prostředí.
V době hodnocení produktu musela být – ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho
finální verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, nebudou zveřejněna. Důvod
je prostý: naším cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle našeho názoru zaslouží
zvýšenou pozornost, a nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které se mezi
finalisty nedostaly.
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ako ve všech předchozích patnácti ročnících soutěže IT produkt
roku platila i v prvním kole roku 2022 tatáž kritéria výběru. Do
finále totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují
od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.
Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen
jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením
pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí
u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro
výběr u levnějšího zařízení.
Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu ledna 2022. Při
následném hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků mimo naši
redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testérů z našich
zahraničních poboček.
Výsledky prvního kola soutěže vznikly po pečlivém zvažování i čilé
e -mailové a telefonické komunikaci, po přečtení řady webových stránek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.
Letošní ročník se od všech předchozích odlišuje tím, že už nebudeme na konci vyhlašovat vítěze jednotlivých kategorií. Došli jsme
k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným
produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží
produkty či služby nesnadno srovnatelné. Na označení IT produkt roku
mají tak právo všichni úspěšní finalisté z každého soutěžního kola. ■

Kategorie:
Hardware
Subkategorie:
Autokamery
Mio Technology, MIO.com/CZ
Přihlašovatel:
Mio Česká republika a Slovensko, MIOkamery.cz
české zastoupení světového výrobce

Použití produktu: Palubní autokamera slouží jako automatický svědek jakékoliv
události na silnicích včetně záznamu RZ, upozorňování na rychlostní úseky a radary,
dohledu nad zaparkovaným vozidlem před vandaly. Dokáže i vozidlo vyhledat díky aplikaci MiVue Pro, pokud řidič zapomene, kde zaparkoval, a také zaznamenává ujeté kilometry pro případnou kontrolu i spotřebu paliva. Lze nastavit kvalitu záznamu, automatickou smyčku záznamu, noční vidění, pokročilý parkovací režim, nouzové záznamy
a k dispozici je široký úhel záběru.
Popis produktu: První 4K autokamera Mio s inovativními funkcemi, vysokorychlostní
5GHz Wi-Fi a pokročilým parkovacím režimem. Kromě reálného rozlišení 4K s 30 fps
zde najdete i 60 fps ve 2K, také HDR režim 2K s 30 fps pro noční natáčení (Night Vision
Ultra) a 120 fps ve Full HD. Mezi inovativní funkce patří Timelapse, upozorňování na
rychlost v celé délce měřeného úseku, kdy za vás kamera vypočítá nutnou rychlost
k vyhnutí se pokutě. Samozřejmostí pak je Wi-Fi OTA aktualizace radarů a firmwaru,
mobilní aplikace MiVue Pro a široký, avšak reálný úhel záběru 160°.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Reálné rozlišení 4K s 30 fps, rovněž 2K s 60 fps nebo Full HD s 120 fps
■ 160° reálný úhel záběru natáčení
■ 1,7× větší optický senzor než u běžných autokamer
■ Noční natáčení na stupni ultra, nejvyšší hodnota na stupnici Mio Night Vision
■ Funkce Timelapse
■ Funkce pokročilého parkovacího režimu včetně volby snímání zón před autem
■ Funkce Najdi moje auto, která řidiče zavede zpět k jeho zaparkovanému vozu
■ Funkce Kniha jízd, která zaznamenává a exportuje ujeté kilometry a spotřebu paliva
■ Funkce upozorňování na rychlost v měřených úsecích po celou jejich dobu
■ Komunikace a přenos souborů a OTA aktualizace přes Wi-Fi 5 GHz, také 2,4 GHz
a Bluetooth
Záruka: 24 měsíců

Firmy, jejichž produkty postoupily
v prvním kole do finále soutěže
HARDWARE

Mio Česká republika a Slovensko

KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Daktela

ON-LINE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Neit Consulting
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Cena (bez DPH): 4 950 Kč

Zaujal vás
tento
příspěvek?
Čtěte
související
články
s příbuznou
tematikou
on–line.
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