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BLACKVUE Bilkamera 590 DR590-2CH 16GB 

Art.Nr 4808 

Rek.Pris 2299:- inkl.moms 

Bilkamera 590 DR590-2CH 16GB 

 Både främre och bakre kameran filmar i Full HD 1080P 

 Night Vision ger enastående videor, även i svagt ljus 

 Sömlös inspelning och adaptiv formateringsteknik 

 Växlar automatiskt till parkeringsläge* 

 6 meter kabel medföljer 

Lättanvänd dubbel bilkamera med Full-HD 
Utmärkt dubbel Full HD-kvalitet i ett litet format, med Sonys STARVIS ™ bildsensor i frontkameran för 

bättre klarhet i svagt ljus. DR590-2CH registrerar både fram och bak eller inuti ditt fordon i Full HD 

1080p. 

DR590-2CH skyddar din bil utan att vara ivägen, dold bakom din backspegel. 

Dubbel Full-HD bilkamera @30fps 
DR590-2CH spelar in full HD 1080p-video på framsidan och baksidan av din bil med 30 bilder per sekund, 

i en 139 graders bred vinkel. Med Sony STARVIS-bildsensorn får du en fantastisk bildkvalitet dag och 

natt. 

STARVIS är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. 

Inbyggd stöt & rörelsedetektor  
Under körning upptäcker din BlackVue stötar och plötsliga hastighetsförändringar. Medan den parkeras 

upptäcker den också rörelser *. Videofilerna är markerade så att du enkelt kan hitta de relevanta i BlackVue 

Viewer för Windows och Mac OS. 

 

Blackvue viewer (Windows/Mac) hanterar dina videofiler  
BlackVue Viewer är gratis att ladda ner och använda. Den låter dig enkelt ändra dina BlackVue-

konfigurationsinställningar. Visar videon kronologiskt och efter typ (Normal / Händelse / Parkering) för att 

snabbt identifiera och arkivera viktiga bilder. 

Sömlös inspelning och adaptiv formateringsteknik 
Sömlös inspelning: DR590-2CH spelar in över de äldsta videofilerna först när microSD-kortet är fullt, i en 

sömlös loop. 

Adaptiv formateringsfri teknik: din BlackVue sparar och organiserar filer på microSD-kortet på ett mycket 

effektivt sätt. Det minskar behovet av att formatera kortet och förhindrar filkorruption även efter flera 

skrivcykler. 

Extern GPS (tillbehör) 

Den externa GPS-mottagaren (ca 1 meter) lägger till plats- och hastighetsdata till dina videoklipp. 

Hastighet: Hastighetsdata överlagras i videon (kan stängas av i inställningarna). 

Plats: Du kan visualisera platsen för ditt fordon på BlackVue Viewer's Map under videouppspelning. 

Mikrofon på/av och formateringsknapp 
DR590-2CH har en fysisk knapp för att slå på och av  ljudinspelning direkt. 

En lång tryckning på knappen kan också användas för att formatera microSD-kortet utan att behöva en 

dator. 

SONY Starvis-sensor gör skillnad 
Sony STARVIS ™ bildsensor som DR590-2CH är utrustad med ger enastående prestanda även i svagt ljus. 

Dessutom har den Night Vision, som kan aktiveras från inställningarna, ytterligare förbättra informationen i 
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mörka omgivningar. Även med Night Vision OFF, överträffar STARVIS-sensorn vanliga CMOS-sensorer 

som du kan se i jämförelsebilderna nedan: 

Övervakning i parkeringsläge* 
Var trygg med att veta att din bil övervakas medan du är borta. BlackVue växlar automatiskt till 

parkeringsläge för att övervaka ditt parkerade fordon, men skriver endast till minneskortet när något händer 

(rörelse eller påverkan detekteras), vilket har två fördelar: 

- Mindre chans att viktiga filer skrivs över under långa Parkeringslägen. 

- Utökat minneskortslängd på lång sikt. 

(*) För inspelning av parkeringsläge krävs ett externt batteripaket (Power Magic Battery Pack) eller en 

kabelsats (Power Magic Pro). 
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