
Dash cam: uw persoonlijke ooggetuige op de weg met 
geïntegreerde GPS en met lifetime meldingen van 
flitslocaties.

Met de nieuwe, compacte en lichtgewicht MiVue C335 hebt u 
altijd een bewijs van wat er echt op de weg gebeurde. Om het u 
gemakkelijk te maken, begint de dash cam met opnemen wanneer u 
de auto start. De Full HD-camera met 1080 pixels legt uw reis vast 
en doet dienst als uw persoonlijke ooggetuige op de weg. Als u een 
ongeval zou krijgen, beschikt u zo altijd over een opname waaruit 
blijkt wat er precies gebeurd is. 

U kunt uw dash cam natuurlijk ook gewoon gebruiken wanneer u door 
mooie en onvergetelijke landschappen rijdt, zodat u uw ervaringen later 
kunt delen met vrienden en familie. En dankzij de intuïtieve MiVue 
Manager-desktopapplicatie kunt u uw videofilmpjes ook delen op 
Facebook® en YouTube.

De geïntegreerde gps traceert uw route, met inbegrip van de snelheid, 
hoogte, lengtegraad, breedtegraad en richting, en dankzij de gegevens 
van de snelheidscamera’s die maandelijkse bijgewerkt worden voor de 
hele levensduur van uw toestel, weet u altijd waar u extra voorzichtig 
moet rijden.*

De nieuwe MiVue C335 combineert naadloos een dash cam met gps 
en snelheidscameragegevens, waardoor het de ideale oplossing is voor 
iedereen die zich in de auto veilig wil voelen. 

Waarom een dash cam gebruiken?
Bewijs in geval van ongevallen - De dash cam registreert elke 
minuut van uw reis, zodat u de opname heeft als bewijs van wat er 
werkelijk is gebeurd.

Een herinnering – als u door mooie en onvergetelijke landschappen 
heeft gereden, kunt u uw ervaringen delen met vrienden en familie, 
en kunt u het als een souvenir bewaren.

Een veilig gevoel - De locaties van flitspalen helpen u om extra 
voorzichtig te rijden.
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Inhoud verpakking
• Mio MiVue C335

• Autolader

• Autohouder

• Documentatie

• Registratie leaflet

• garantie informatie

Technische gegevens
• Afmeting: 62.2 x 51.2 x 37.4 (mm)

• gewicht: 59,5 g

• schermformaat en -type: 2 inch 4:3

• Opnameresolutie: HD 1080 bij 30 fps

• Hoge kwaliteit glazen lens: 4g

• chipset: ATI8328D

• Video formaat: .MOV (H.264)

• Maximale sD kaart compatibiliteit: tot 128 gB

Belangrijkste kenmerken

• 1080p full HD-opname bij 30 fps - met 
de nieuwste H.264-technologie voor 
hoge kwaliteit video’s met een kleinere 
bestandsgrootte

• Levenslang waarschuwingen voor 
flitslocaties - zodat u altijd weet waar u extra 
veilig moet rijden*

• Geïntegreerde GPS-ontvanger – registreert 
de snelheid en laat de gereden route op uw 
computer met google maps zien

• 130° groothoeklens - zodat zoveel mogelijk 
van de verkeerssituatie in beeld komt

• F2.0 lens - laat meer licht toe, dit resulteert 
in helderdere en duidelijkere opname, ook bij 
omstandigheden met weinig licht

• G-sensor - registreert zware schokken of 
plotse bewegingen

• Draaiende montagebeugel - draai de positie 
van de dash cam in de richting die u wenst 
voor het verzamelen van bewijsmateriaal

• Fotomodus – gebruik de dash cam om foto’s 
te verzamelen van een ongeval. Elke foto 
heeft gps-coordinaten zodat u weet op welke 
locatie wat er gebeurd is.

* Met uitzondering van Frankrijk, Zwitserland, Litouwen, 
Letland en Estland. Flitslocatie updates voor de levensduur 
van uw toestel.


