
Mobi-I

sõiduki valvekaamera

Maaletooja: AS KG Knutsson

Saeveski 12,Tallinn
Telefon: 6519319

Tellimine: www.autokataloog.ee 

Sõiduki salvesti Mobi-I 350 võimaldab salvestada 
liiklust sõiduki ümber. See annab hea võimaluse 
tegelike sündmuste tõlgendamiseks avarii ja 
õnnetuse korral. Kaamera valvekaadrid 
salvestatakse SD-mälukaardile, millelt saab pilte 
vaadata ka arvutis või mõnel muul kuvaril. Kui 
seade varustatakse püsiva elektritoitega, 
registreerib selle liikumisandur kõik sündmused 
(näiteks kui mõni sõiduk põrkab parkimisel teie 
sõiduki vastu).



Mobi-I salvestise kuva arvutis.

 1 või 2 kaameraga pidev videosalvestus sõiduki eest, tagant või seest

 Valida saab sõiduki salongi helide salvestamise

 Pidev salvestus 30 s kuni 4 min pikkuste failidena sõltuvalt SD-mälukaardist

 Nutikas ülesalvestamine, kui mälukaart on täis

 Sündmuste automaatne salvestamine avarii korral (reguleeritav 3G kiirendus-

andur)

 Sündmuse salvestamise lihtne käivitamine (ühe nupuvajutusega)

 GPS-antenn asukohaandmete ja sõidukiiruse määramiseks (Google Maps)

 Liikumiste tundlikum fikseerimine parkimisolukorras, näiteks teise sõiduki 

poolt põhjustatud avarii salvestamiseks

 Parkimise käigus toimuv salvestamine nõuab püsivat elektritoidet

 Automaatne lülitumine tavaolukorra ja parkimisolukorra vahel

 Video taasesitus tavalisemate rakendustega (.mp4 vorming)

 Video taasesitusprogramm on seadmega kaasasoleval CD-plaadil. Selle 
programmi abil näeb arvutiekraanil esikaamera pilti, kokkupõrget XYZ-
koordinaadistikus ja kaardikuva

 Videot on võimalik reaalajas vaadata ja kohe taasesitada (audio-video väljund-

pesa kaudu) teisel kuvaril, näiteks navigaatori ekraanil

 Standardsesse tarnekomplekti kuulub 4 GB SD-mälukaart (max 32 GB)

 Lihtsasti kasutatav, seadmel on soomekeelne hääljuhtimine

 Seadmega on kaasas paigaldustarvikud ja kasutusjuhend CD-plaadil

 Sttandardkomplekti kuulub elektritoitepistik, mille saab ühendada auto sigareti-
süütelisse

 Statsionaarne toitejuhe kuulub lisavarustusse tellimisnumbriga: RV MOBICABLE 

 Välismõõtmed: 95 × 55 × 35 mm

 Toodetud Koreas

 Garantii 12 kuud

 Maaletooja: AS KG Knutsson, Saeveski 12, Tallinn. Telefon: 6519319 

Tagakaamera, tagavaate saamiseks 
või sõiduki salongi valvamiseks

Toode Soovituslik jaemüügihind

RV-MOBI350 Videokaamera/autosalvesti
Mobi-350,1 kaamera 12/24 V: 190,00

RV-MOBI350T2CH Videokaamera/autosalvesti
Mobi-350T,2 kaamera 12/24 V: 269,00

Pideva toite kaabel: RV MOBICABLE 7,00


