
Kompaktní rozměry Zorné pole 130° Kompatibilní s OSRAM ROADsight 50
Nenápadné zabudování do vozidla Záznam o dění na silnici v širokém úhlu Pro perfektní přehled o dění na silnici

před vozidlem i za ním

Kompaktní nenápadná palubní kamera pro zobrazení dění na
silnici za automobilem
Nainstalovaná palubní kamera OSRAM ROADsight REAR 10
vám může přinést klid v duši při řízení automobilu. Ve
spolupráci s kamerou OSRAM ROADsight 50 váš tato zadní
kamera informuje o tom, co se může dít za vámi během řízení
vozidla. ORSDCR10 nabízí ostré záznamy ve Full-HD kvalitě
1080p 30fps, abyste mohli identifikovat detaily, které by pro
vás mohly být užitečné. OSRAM ROADsight Rear 10 je
nenápadná palubní kamera – palubní kamera je drobná a
nemá výrazné zbarvení, aby neupoutávala pozornost a
neodváděla od řízení vozidla. Čočka se zorným polem 130°
nabízí široký výhled na vozovku za vámi.S palubní kamerou
OSRAM ROADsight 50 získáte dobrý přehled o tom, co se děje
před vaším vozidlem i za ním.

Technický list výrobku

ROADSIGHT Rear

Zadní kamera s rozlišením 1080p
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Technické údaje

Informace o produktu

Řešení 1080p

Snímek za sekundu 30  1)

Zorné pole 130  2)

Velikost paměti až N/A

G-senzor Ne  3)

GPS Ne

Podpora zadní kamery Ne

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Rozměry & váha

Délka 390,0 mm

Šířka 195,0 mm

Výška 150 mm

Dodávané příslušenství

Výstražná samolepka na okno přiložena Ano

Hardwarové funkce

Podpora polarizačních filtrů Ne

Typ montáže Slot in

Velikost obrazovky N/A

Dotyková obrazovka Ne

Softwarové funkce
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Bluetooth Ne

Wi-Fi Ne

Parkovací režim Ne

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 01-01-2022

Primary Article Identifier 4062172182768

Candidate List Substance 1 Lead

CAS No. of substance 1 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database af6d0301-dda7-4e61-bcb0-fb0598e019cc

Detail Detail

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4062172182768 ROADSIGHT Rear Folding carton box
1

182 mm x 121 mm x
87 mm

1.92 dm³ 229.00 g

4062172182775 ROADSIGHT Rear Shipping carton box
4

374 mm x 190 mm x
168 mm

11.94 dm³ 1162.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat
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Soubor

User instruction
ROADsight Rear 10

User instruction
ROADsight 10

User instruction
ROADsight 10 (CZ)

Movie application
RoadSight How-To-Video (EN)

Právní rady
Poznámka: Musí být dodrženy individuální speciální požadavky a zákonné předpisy v příslušných zemích, zejména pokud jde
o délku záznamů/použití a přenos dat.

Seznamte se, prosím, s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi a dodržujte je.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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