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BLACKVUE Bilkamera DR750-LTE 2CH 32GB Nordic 
SIM 
Art.Nr 4888 

Pris: 5499:- 

 Enkel molnanslutning med inbyggd Nano SIM-kortläsare* 
 Levereras med SIM-kort 
 LTE, Wi-fi och GPS, allt inbyggt 
 Bästa bildkvalitet natt och dag med Full HD Sony STARVIS ™ bildsensorer 
 Inbyggd högtalare, stötsensor och rörelsedetektion 
 Slank design och kontroller 
 Optimerad filhantering 
 Intelligent övervakning av parkeringsläget** 
 BlackVue-appen låter DR750-2CH LTE vakta över din bil och rapportera om påverkan 

En bilkamera byggd för molnet 
Den inbyggda 4G LTE-anslutningen gör anslutningen till molnet problemfri. Dubbla Full 
HD 1080p-kameror (främre 60 / bakre 30 bilder per sekund) ger flytande videor framåt 
och bakåt från din bil i en vid 139° bildvinkel. 
Både främre och bakre kameran är utrustade med Sony STARVIS™ bildsensorer - ett 
riktmärke för tydliga videor under svagt ljus - så oavsett om du kör eller parkerar, 
fångas avgörande detaljer perfekt. 

LTE, Wi-fi och GPS, allt inbyggt 
GPS lägger till plats- och hastighetsdata till dina videor 
Hastighet: hastighetsdata överläggs i videon (kan stängas av i inställningarna). 
Du kan ställa in hastighetsvisningen i kilometer per timme (km / h) eller mil per timme 
(Mph). 
Plats: visualisera ditt fordons plats i BlackVue-appen eller Viewer's Map. 

Anslut till din bilkamera via Wi-Fi eller molnet 
Wi-Fi låter dig ansluta till din BlackVue med en smartphone eller surfplatta. 
LTE ger dig tillgång till din BlackVue över molnet var som helst och när som helst.  

BlackVue Cloud 
Anslut dig till din BlackVue när som helst, var som helst i världen med BlackVue Cloud. 
Njut av fjärr Live View och Push Meddelanden till din telefon. 
Säkerhetskopiera viktiga videor till molnet på distans. 
Spela och ladda ner videor från ditt bilkamera-minne eller molnet var som helst. 
Njut av tvåvägs röstkommunikation med drivrutinen från appen, via BlackVues 
integrerade högtalare och mikrofon. 
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Inbyggd högtalare, stötsensor och rörelsedetektion 
Högtalare: din bilkamera berättar när den slås på, stängs av eller upptäcker fel. 
Accelerometer: upptäcker sammanstötning för att starta händelseinspelning. Aktiverar 
parkeringsläge** när bilen är parkerad i mer än 5 minuter. 
Rörelsedetektering: I parkeringsläge kan din bilkamera spela in videoklipp när rörelse 
upptäcks av antingen den front- eller interiör- kameran. 
Videofilter (N, E, P, M): visa de typer av videor du behöver i BlackVue App och Viewer. 
Filtren är normal, händelse (påverkan), parkeringsrörelse, manuell händelse. 

BlackVue-app (iOS-Android) och Viewer (Windows-Mac) 
Både BlackVue-appen och Viewer är gratis att ladda ner och använda. 
De låter dig enkelt ändra dina BlackVue-konfigurationsinställningar och bläddra igenom 
dina videor på ett intuitivt sätt. 
Med BlackVue-appen kan du ansluta till din BlackVue via Wi-Fi för att komma åt filer och 
kontrollera Live View i realtid för enkel installation och placering av ditt dashcam. 

Slank design och smidiga kontroller 
BlackVue DR750:s stealthy-design innefattar enkel åtkomst till användbara funktioner. 
Närhetssensor: växla ljudinspelning PÅ och AV genom att helt enkelt vinka handen 
framför den. Sensorn kan också konfigureras för att utlösa Manual Event-videor i 
inställningarna. 
Wi-Fi-knapp: slå på / stänga av Wi-Fi. 
Formateringsknapp: formatera microSD-kortet (håll in tills röstfrågan och håll sedan in 
igen). 
Alla åtgärder bekräftas av en röstprompt. 

Optimerad filhantering 
Skydd för överskrivning av Händelsefiler: 
Bilkameran spelar in i en slinga, och skriver över äldre filer när minnet är fullt. BlackVue 
DR750 kan förhindra att händelsefiler (utlöses manuellt eller genom påverkan) skrivs 
över. Upp till femtio (50) filer kan skyddas på detta sätt. Du kan välja att tillåta nya 
händelsefiler att skriva över tidigare händelsefiler och därmed behålla de senaste 
femtio. 
Anpassningsbar formateringsfri filhantering 
Detta filsystem har utvecklats av BlackVue och förbättrar inspelningsstabiliteten och 
minskar behovet av formatering av microSD-kortet, medan det ger dig flexibilitet att 
ändra inspelningstidenhet (1/2/3 minuter) och kvalitetsinställningar. Fortfarande är de 
sparade videorna spelbara på de flesta skärmar. 
Schemalagda reboots: Se avsnittet Parkeringsläge nedan. 

Intelligent övervakning av parkeringsläget 
BlackVue växlar automatiskt till Parkeringsläge för att övervaka ditt parkerade fordon. 
Tack vare videobufferten spelas också in några sekunder som leder till utlösande 
händelser. 
DR750-2CH LTE stöder två alternativ för parkeringsläge: 



 
 

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

Regionbaserat rörelsedetekterings-läge 
Rörelse- och påverkningsdetektering Parkeringsläge upptäcker båda: 
Rörelser inspelade av bildsensorn (markerad “P” i fillistan). 
Effekter som upptäcks av accelerometern / G-sensorn (markerad “E” i fillistan). 
Välj detektionsregioner för att minska risken för att utlösa oönskade 
rörelseregistreringar på grund av träd som svänger i vinden, långt bort rörliga föremål 
etc. 

Tidsfördröjning + Buffrade händelser-läge 
Spelar kontinuerligt vid 1FPS (one frame per second). Videor spelas upp vid 30FPS. 
1 minuts tidsinställd Parkeringsläge video = 30 minuters täckning i realtid. 
Täcker en period på mer än 54 timmar på ett enda 32GB microSD-kort med högsta 
(Extreme) kvalitetsinställning. 
När en påverkan upptäcks skapar bilkameran en buffrad händelsevideo. 

Och även: 

Parkeringsläge Event Röstmeddelanden: 
När du lämnar parkeringsläget berättar din BlackVue om händelser spelats in när du var 
borta från din bil, så att du direkt kan kontrollera händelsevideorna i BlackVue-appen. 
Schemalagd omstart: 
Schemalägg en automatisk automatisk omstart (valfritt - på natten som standard) för att 
minimera potentiella fel. Reboots sker endast om bilkameran är i parkeringsläge, och 
inte skriver data till microSD-kortet. 
Super stealthy: 
Stäng av alla LED-indikatorer helt i parkeringsläget. Endast inspelnings-LED-indikatorn 
som vetter mot fordonets inre kommer att blinka när rörelse eller stötar upptäcks. 

*  Dataplan ingår inte. 
** Parking Mode Kit eller batteri krävs 

Vad ingår 
Fram kamera 
Bakkamera 
Bakre kamerans anslutningskabel (6m) 
microSD-kort 
Strömsladd 
microSD-kortläsare 
Snabbstartsguide 
Kabelklämmor (8EA) 
Extra självhäftande monteringskuddar 
Installationsverktyg för instrumentbrädan 
SIM-utmatningsverktyg 
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Specifikationer 
Produktdimensioner 
Fram: svart / bredd 137,6 mm x höjd 43 mm / 166 g 
Bak: svart / bredd 67,4 mm x höjd 25 mm / 25 g 
Bakre kameranslutning: koaxialkabel 
Minnessupport: microSD-kort upp till 256 GB 

Inspelningslägen 
- Normal, 
- Händelse (Impact Detection / Speed Limit / Manual), 
- Parkeringsläge (Impact + Regionbaserad rörelsedetektion, Timelapse + Händelser) 

Parkeringsläge: JA (med tillbehör) 
Händelse i parkeringsläge - röstmeddelanden: JA 

Bildsensor 
Fram: Sony STARVIS ™ CMOS-sensor (Ca 2.1MP) 
Bak: Sony STARVIS ™ CMOS-sensor (Ca 2.1MP) 

Bildvinkel 
Fram: Diagonal 139 °, Horisontell 116 °, Vertikal 61 ° 
Bak: Diagonal 139 °, Horisontell 116 °, Vertikal 61 ° 

Resolution Frame Rate 
Fram bak 
Full HD (1920 × 1080) @ 60 fps / Full HD (1920 × 1080) @ 30 fps (Extreme) 
Full HD (1920 × 1080) @ 60fps / Full HD (1920 × 1080) @ 30fps (Sport) 
Full HD (1920 × 1080) @ 30fps / Full HD (1920 × 1080) @ 30fps 
Full HD (1920 × 1080) @ 30fps / HD (1280 × 720) @ 30fps 
HD (1280 × 720) @ 30fps / HD (1280 × 720) @ 30fps 

Video Codek: H.264 (AVC) 

Bildkvalitet och bitrate fram / bak 
Högsta (extrem): 25 + 10 Mbps 
Högsta: 12 + 10 Mbps 
Hög: 10 + 8 Mbps 
Normal: 8 + 6 Mbps 

Wi-Fi: inbyggt (802.11n (2,4 ~ 2,4835 GHz)) 
Molnkompatibel: JA 
GPS:s Inbyggd 
Mikrofon: Inbyggd 
Högtalare: Inbyggd 
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Stötsensor 
3-axlig accelerations-sensor 

LED-indikatorer 
Fram: Inspelning LED, GPS LED, LTE / Wi-Fi LED, Front Security LED 
Bak: Bakre säkerhets-LED 

Knappar 
Wi-Fi-knapp: slå på / stänga av Wi-Fi. 
Formateringsknapp: formatera microSD-kortet (håll in tills röstfrågan och håll sedan in 
igen). 
Närhetssensor: ljudinspelning ON / OFF eller Start Manual Event video. Kan inaktiveras. 
Alla åtgärder bekräftas av en röstprompt. 

Driftstemperatur: -20 ℃ - 70 ℃ (-4 ° F - 158 ° F) 
Säkerhetskopieringsbatteri: Inbyggt superkondensator 
Ingångseffekt: DC 12V - 24V (DC Plug: (-) - C - (+) (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A / 12V) 
Strömförbrukning/timme 
Avg. 350 mAh (4,2 Wh vid 12 V, när GPS och Wi-Fi är på) 
Avg. 300 mAh (3,6 Wh vid 12 V, när GPS och Wi-Fi är av) 
* Faktisk strömförbrukning kan variera beroende på användningsförhållanden och 
miljö. 

Programvara: 
BlackVue Viewer 
* Windows XP eller högre och Mac Yosemite OS X (10.10) eller högre 
App 
BlackVue-applikation (Android 4.4.2 eller senare, iOS 9.0 eller senare) 

Övrigt 
Inbyggd 4G LTE-modul kompatibel med Nano-SIM. 

 


