DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360° - ještě větší
svoboda na vašich
cestách …

Díky camerám PERFECTVIEW se naše cestování stane ještě svobodnějším
než doposud. Dojde k zpříjemnění jízdy, ulehčení parkování a couvání s
obytným vozem a tím i příjemný pocit z jízdy.
Mezi výhody patří snadné ovládání pomocí dálkového ovladače, při
změně jízdního pruhu se kamera automaticky přepne (tzn. že pokud
jedete na dálnici v pravém pruhu a chcete záhájít předjíždění, dáte levý
směrový blinkr a systém se automaticky přepne na kameru na levé straně),
automatické přepnutí na zadní kameru při zařazení zpátečky a hlavně
snadnější ovládání obytného vozu.

K dosažení perfektního 360° pohledu využíváme čtyř širokoúhlých wide
angle camer, kdy každá z kamer má zorné pole 180° dokážeme vytvořit
perfektní 360° bird view pohled tzn. že vůz vidíte z “ptačí perspektivy".
Obraz z kamer je přenášen v reálném čase do řídící jednotky CAM 360 a řidič
si sám volí pomocí dálkového ovladače jakou z kamer chce mít právě
zapnutou pro bezkonkurenční pohodlí při jízdě.
Rozmístění kamer je v předu vozu nad čelním sklem, vzadu pod kamerou a
po bočních stranách obytného vozu. A díky tomu získáte perfektní přehled
nad obytným vozem po dobu vaší jízdy, ale i během pobytu například v
kempu nebo na divoko dvěmi koly v písku u moře.
Systém je vybaven RCA (A/V) konektorem, aby se dal jednodušše zapojit do
A/V vstupu.

Ukázka širokoúhlé 180° wide angle camery
dálkového ovladače

Ovládání pomocí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
• Vstupní napětí (DC) 12/24 V
• Úhlopříčka obrazový úhel 180.00 °
• Obraz Jas 400,00 cd / m²
• Rozlišení 385000 px
• Video norma PAL
• Odolnost vůči vibracím 10,00 g
• Nastavení jasu elektronického
• Zrcadlová Picture Funkce Lze nastavit
Instalaci kamer musí vždy provádět vyškolený odborník.
V České republice patří mezi vyškolené a certifikované odborníky firma
Obytné vozy s.r.o. - MORELO.CZ, která Vám vždy dobře poradí a jejichž
technici Vám kamerový systém nainstalují.

Více informací najdete na www.morelo.cz

Těšíme se na Vás,
Váš tým MORELO

