
FEDÉLZETI KAMERA



Az eredeti Honda fedélzeti kamera több mint 

egy egyszerű felvevőkészülék. Lényegtelen, 

hogy hol vezet, manőverezik vagy már parkol, ez 

a hasznos technológia mindig éberen figyel majd.

Mivel eredeti kiegészítőről van szó, 

észrevétlenül illeszkedik Hondájába, továbbá 

akár 3 év garancia vonatkozik rá.

EGY PLUSZ 
ŐRSZEM



1 *  Az alkalmazására vonatkozó szabályozások országonként eltérhetnek, 

jogszerű használatáért a felelősség a felhasználót terheli.

VEZETÉSI NAPLÓ
A Honda fedélzeti kamera videofelvételt készít vezetés 
közben, amely plusz bizonyítékkal szolgál egy baleset esetén, 
ezzel is csökkentve annak lehetőségét, hogy méltánytalanul 
bánjanak Önnel. Továbbá az út folyamán útinformációkat és 
látványosságokat is felvehet. A videók egyperces részletekben 
automatikusan mentésre kerülnek a memóriakártyára.

ÜTKÖZÉS ELLENI VÉDELEM
A gépkocsi sebességváltozásának mértékét egy beépített 
érzékelő észleli valós időben. Ha a gyorsulás vagy lassulás 
mértéke túllépi a beállított határértéket, működésbe lép 
a videovédelem, és a készülék zárolja a már rögzített 
videoadatokat. A Honda fedélzeti kamera akár tíz zárolt 
videofájlt is képes tárolni.

PARKOLÓFELÜGYELET
Készenléti állapotban a beépített érzékelő képes elindítani 
a kamerát és 10 másodperccel később felvételt rögzíteni, ha 
azt észleli, hogy a gépkocsit külső behatás vagy vibráció érte, 
ami túllépi a beállított határértéket. A parkolófelügyelet videók 
hossza egy perc, és a Honda fedélzeti kamera akár öt zárolt 
parkolófelügyelet videofájlt tud tárolni.

Új Honda fedélzeti 
kameránk a legfrissebb, 

hasznos technológia, melyet 
azért terveztünk, hogy Ön 

teljes lelki nyugalommal 
vezethessen.*
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AZ ÖN ELŐTT HALADÓ GÉPKOCSI 
MOZGÁSÁNAK ÉRZÉKELÉSE
A fedélzeti kamera észleli az Ön előtt haladó gépkocsi 
mozgását erős forgalomban vagy olyan zsúfolt helyeken, 
mint pl. kereszteződések, közlekedési lámpák vagy dugók. 
Ha az Ön előtt közlekedő gépkocsi elindul és az Ön 
gépkocsija három másodpercen belül nem mozdul meg, a 
fedélzeti kamera figyelmeztető hangot ad ki.

HDMI LEJÁTSZÁS
Amint a fedélzeti kamerát – egy HDMI kábel segítségével 
– csatlakoztatja a gépkocsi kijelzőjéhez, a képeket és 
a videókat akár azon is lejátszhatja. A fedélzeti kamera 
gombjaival a következő parancsokat adhatja: előző, 
következő, lejátszás, szünet és visszatérés.

OKOSTELEFONOS KAPCSOLAT
Amint a mobiltelefonos alkalmazást telepítette 
okostelefonjára, és azt vezeték nélkül összekapcsolja 
a fedélzeti kamerával, az okostelefonon előnézetben 
megtekintheti vagy valós időben lejátszhatja a képeket és 
videofájlokat, de akár le is töltheti azokat, hogy könnyebben 
megoszthassa őket. Az összekapcsolt okostelefonon 
keresztül a fedélzeti kamera számos beállítását, mint pl. 
az észlelések érzékenységét és a kamera beállításait, 
konfigurálhatja.

GESZTUSVEZÉRLÉS
A fedélzeti kamera rendelkezik egy gesztusérzékelő és 
-felismerő funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználónak, 
hogy intuitívan és gyorsan kommunikálhasson a készülékkel, 
ha hirtelen fotózna vagy videót készítene.

KEZDŐKÉPERNYŐ ELSŐ KAMERA ÉLŐ NÉZET HÁTSÓ KAMERA ÉLŐ 
NÉZET

ELSŐ KAMERA TÁVOLI 
VIDEOFÁJL
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♦ Dönthető, 1080 P FULL HD felbontású első kamera (1920x1080) 

♦ Kompatibilis a gépkocsi tolatókamerájával* 

♦ 138°-os kameralátószög (átlós szög) 

♦ Kivehető 16 GB-os Micro SD-kártya a csomag része – 2 órányi 
felvétel lehetséges, a készülék max. 32 GB-os kártyát támogat

♦ Beépített mikrofon

♦ Beépített sebességváltozás-érzékelő

♦ Statikus HD fókusztartomány: 2 m-en belül

♦ Kimeneti csatlakozás: HDMI vagy vezetéknélküli

♦ Támogatja a vezetéknélküli kapcsolatot bizonyos okostelefonok-
kal; jelenleg iPhone™ és Android™ készülékekkel kompatibilis**      

SPECIFIKÁCIÓK

 *  A kompatibilitást ellenőrizze márkakereskedőjénél

 **  Mind az iPhone™ , mind pedig az Android™ telefonok használhatók ezzel a készülékkel. Néhány esetben 

elképzelhető, hogy a telefon nem kompatibilis, vagy némely funkciók esetleg nem elérhetők a hardver és 

az operációs rendszer közötti különbségek miatt. A részletekért kérjük, keressen fel egy hivatalos Honda 

márkakereskedést.
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A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége, 
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes 
értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető 

legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott importőr vagy kereskedő végzi az általuk kiadott 
értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése a terjesztés előtt történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett 

változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel 
kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.


