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Mio MiVue 818 WiFi 2K
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Hardware
Philips, www.philips.cz

Subkategorie:
Autokamery
Mio Technology, MIO.com/CZ
Přihlašovatel:
Mio Česká republika a Slovensko, MIOkamery.cz
české zastoupení světového výrobce
Použití produktu: Bezpečnostní palubní autokamera automaticky zaznamenává
v kvalitě 2K/60 fps (FHD) veškeré dění před autem s reálnou šířkou úhlu záběru 140°.
Použitý optický senzor a technologie Night Vision s F1.8 nabízí kvalitní záběry i ve špatných světelných podmínkách.
Automatická smyčka zajistí, že se microSD karta (až 128 GB) nezaplní. Přesto má
chráněný prostor pro nouzová videa (nehoda, náhlý směr jízdy) a fotky, či pro inteligentní parkovací režim. Nabízí i natáčení pohybu okolo auta a/nebo při nárazu do něj
během nepřítomnosti řidiče, a to opakovaně.
Popis produktu: Autokamera nabízí řadu neobvyklých funkcí, mezi něž patří – najdi
moje auto, automatická kniha jízd, reálné úsekové měření rychlosti či inteligentní parkovací režim. Dále nabízí ADAS (varování před srážkou a mikrospánkem), upozornění
na radary a další již obvyklé funkce.
Zařízení má přímo integrované funkce, jako jsou Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Díky možnosti zapojení zadní autokamery Mio MiVue A50 (případně i SmartBoxu) může hlídat
prostor okolo celého vozu.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Automatická kniha jízd
■ Funkce Nalézt zaparkovaný vůz
■ Inteligentní parkovací režim
■ Reálné úsekové měření rychlosti
■ 2K natáčení
■ Videa se 60 snímky za sekundu (Full HD)
■ Fotorežim
■ Aktualizace kamery přímo přes mobil
■ Night vision
■ Automatické odeslání nehody na mobil

Přihlašovatel:
MMD – Monitors & Displays BV, mmdmonitors.com/
Obchodní zastoupení na CZ/SK trhu
Použití produktu: Displej Philips s vestavěnou dokovací stanicí USB-C a reproduktory.
Správa napájení zvládá i nabíjet notebook přímo z displeje. Tenký oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Všechna externí
zařízení, jako klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, lze připojit přímo do dokovací
stanice monitoru, čímž zpříjemňuje užívání.
Popis produktu: Monitor nabízí 31,5palcový IPS displej se 4K rozlišením (3 840 x 2 160),
jasem 350 nitů, kontrastním poměrem 1000:1, 4 ms dobou odezvy a 60Hz obnovovací
frekvencí. Rozsah barev pokrývá až 128 % barevného spektra sRGB a 89 % spektra
AdobeRGB. Ve výbavě nechybí režim LowBlue pro redukci modrého světla, technologie
FlickerFree pro snížení blikání obrazovky a vysouvací webkamera s podporou Windows
Hello. K monitoru lze připojit prostřednictvím dvou portů HDMI 2.0, DisplayPortu 1.4
a USB-C rozmanitá příslušenství.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Vysouvací kamera Windows Hello nabízí vyšší stupeň bezpečnosti a zároveň umožní
snadné přihlášení do Windows za méně než dvě sekundy.
■ Dokovací stanice podporuje napájení připojeného zařízení do 90 W. Konektor USB-C
připojí periferie jako klávesnice, myš, tiskárna či externí disk pomocí jediného USB-C
kabelu.
■ Monitor má i „senzor osob“, který zjišťuje přítomnost uživatele, a automaticky sníží
jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje spotřebu energie až
o 80 % a prodlužuje životnost.
■ Rozměrem a rozlišením nahradí dva monitory.
Záruka: 36 měsíců
Cena včetně DPH: 16 990 Kč

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): 2 884 Kč
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