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BLACKVUE Bilkamera 650 Truck DR650GW-2CH 16GB 

Art.Nr 4809 

Rek.Pris  4499:- ink.moms 

Bilkamera 650 Truck DR650GW-2CH 16GB 

 Två kameror - främre HD 1080P, bakre HD 720P 

 3 olika fotograferingslägen 

 Kameran har inbyggd GPS 

 Växlar automatiskt till parkeringsläge* 

 Röststyrd 

BlackVue 650s Truck är speciellt utformad för lastbilar och andra större fordon. Den främre kameran är 

identisk med DR650s medan den bakre kameran dessutom är vattentät, med IR och 720P upplösning. Den 

levereras med en 20 meter lång videokabel som också är vattentät. 

Blackvue 650s Truck är väldigt användarvänlig, har en snygg design och erbjuder många funktioner. 

Kameran har inbyggd WiFi så att du kan "strömma" direkt till din smartphone. Videokvaliteten är så bra att 

du enkelt kan se bilskylten på bilen framför dig, även i mörkrer. Du kan rotera kameran 360 grader runt för 

att ställa in rätt vinkel. Med knappen "LOCK" frigör du enkelt kameran och tar ut den ur bilen. 

Denna modell har inbyggd GPS och med BlackVues egen programvara kan du se fart och position. Du kan 

också se din position på Google Maps via programmet. Kameran har ett inbyggt batteri som säkerställer att 

den fortsätter att filma även om strömmen bryts. Blackvue 650s Truck är väldigt lätt att använda, och med 

LED-lamporna kan du enkelt se anslutningen till GPS, WiFi och om kameran är i inspelningsläge. 

Två kameror - fullständig kontroll 
Med en FULLHD-kamera framför och en kamera i HD bak, kan spela in allt du behöver. Den vattentäta 

IR-kameran bak filmar med 720p och är serieansluten med den främre kameran via en vattentät 

koaxialkabel som ingår i förpackningen. 

Titta på video live* 
Inbyggd WiFi "parat" med Blackvue "App" låter dig titta på video live på din smartphone, var som helst, 

när som helst. Du kan visa sparade inspelningar eller leva. Via appen kan du justera mycket av 

inställningarna. Bithastighet, LED-lampa på och av, rösten kommer att vara på hur händelseinspelning ska 

fungera etc. Du kan ställa in kameran så att den passar dina behov. * Du kan bara se inspelningarna om 

enheten är kompatibel med H.264 codec. 

GPS 
Kameran har inbyggd GPS som ger dig värdefull information i Blackvue-programvaran (medföljer). Här 

kan du se kartor, hastighet, avstånd och möjlighet att redigera och välj klipp som är viktiga. Här kan du 

också zooma in. 

FULLHD 1080p 
Blackvue 650s filmar i FULLHD - 1920x1080p med 30fps. 

Sony Exmor 2.1mp CMOS-sensor. Bakre filmar med HD720 IR 1mp. 

Trevlig och kompakt design 
Kamerorna är små, lätta och kompakta. De tar lite plats i vindrutan och kan rotera 360 grader. Mycket lätta 

att montera. 

Växlar automatiskt till parkeringsläge 
Ställer automatiskt i parkeringsläge om enheten är ansluten till ström.Inbyggd G-Sensor med 3 axlar startar 

inspelning när den registrerar rörelse hos det parkerade fordonet. 

 

3 olika fotograferingslägen 
I normalt läge registrerar kameran och raderar automatiskt den äldsta inspelningen kontinuerligt. 

Händelseläge, om det uppstår en plötslig ryck i bilen vid olyckshändelse eller bromsning markerar 

mailto:info@kala.se
mailto:order@kala.se


 
 

KALA AB Telefon 031-725 77 44 Org.Nr. 556797-8316 
Box 16 Fax 031-726 11 66 Innehar F-Skattsedel 
S-439 21 ONSALA info@kala.se Bankgiro: 604-2352 
 order@kala.se  Plusgiro:547091-9 

kameran den här filen med E. Det blir enkelt att hitta filen igen i Blackvue Viewer. Detta fungerar också 

när bilen är parkerad och ansluten till Power Magic Pro eller Power Magic-batteriet. 

Parkeringsläge, G-sensorn i kameran är extra känslig när bilen är parkerad och vid rörelse startar kameran 

direktt. Om bilen är stillastående i 10 minuter går kameran automatiskt till parkeringsläget. 

 

Röststyrd 
BlackVue-kamerorna ger dig meddelanden om tillstånd, batteri etc. 

Status LED 
Kameran har LED-lampor som ger dig information om batteri, GPS, anslutning etc. 

Vidvinkel 
Den främre kameran ger dig en 137 graders diagonal vinkel, 108 graders horisontell och 80 graders vertikal 

vidvinkel. Den bakre kameran ger: Diagonal 139, Horisontell 116, Vertikal 61. 

Kameran är kompatibel med upp till 128 GB MicroSD-minneskort. Ett 16 GB minneskort levereras med 

kameran. På grund av det stora slitage på minneskortet rekommenderas antingen att använda Blackvue 

egna skräddarsydda kort eller Sandisk SANDISK-minneskort MicroSDXC 64GB för bilkamera och 

hemlarm. 
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