MOHOC Камера (модель MHDBK)

Технічні характеристики:
MOHOC® (модель MHDBK) характеристики:
Відео
1080р при 60/30 FPS Full HD. 720p при 120/60/30 FPS
Фото
12 MP. Фото натисканням кнопки, автоматичне фото кожні 60, 30, 5
чи 3 секунди)
Якість зображення (MHDBK)
Full HD Color при видимому світлі
Подвійний запис
Можливість зробити фото одночасно в режимі запису відео
Водонепроникність
10 метрів (32,8ft). IP68 в стандартному корпусі (без додаткового
захисту)
Витривалість
Випробування на падіння 2 метри (6,5ft)
Мікрофон
Стерео
Бездротовий зв’язок
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Пам’ять
MicroSD картка. Максимально 64GB. Клас 10. (в комплекті картка
відсутня)
Живлення
5+ годин функціонування при використанні 2хCR123A Lithium
batteries (не входять до комплекту) чи 2 годин 45 хвилин при
використанні MOHOC Li-Ion перезаряджаємої батареї (входить до
комплекту)
Зв’язок
Заряджання та синхронізація через USB (кабель входить до
комплекту) та HDMI для відтворення фото і відео
Оптика / лінза
Apertyre F2.8, 140° кут огляду, CMOS сенсор
Низька освітленність
Автоматичне налаштування відеозапису при низькому освітленні
Обертання лінзи
Можливе обертання лінзи камери на 190° для запису з різних
варіантах кріплення
Кріплення
Липке кріплення на шолом. Шнур для додаткового захисту.
Додаткові налаштування
Циклічний запис, налаштування відео, дата і час, режим
енергозбереження
Склад комплекту
Камера MOHOC®, 1100mAh батарея, Липке кріплення на шолом –
2шт, USB кабель, шнур безпеки та сумка.

Обертання об’єктиву для різних
варіантів кріплення
Кріплення камери під будь-яким кутом з
можливістю обертання об'єктиву, щоб
вирівняти записане зображення
в горизонтальне положення. Забезпечує
виняткову універсальність монтажних
позицій і перспективи

Два варіанти живлення
MOHOC ® оснащений Літій-іонною
акумуляторною батареєю, але може
також працювати на CR123A батареї. До
2 год 45 хв час безперервного запису
з акумуляторною батареєю та 5 + годин
CR123A

IOS & ANDROID додаток для
перегляду в режимі реального
часу
Захищений бездротовий зв'язок з IOS
або Android телефонами. Початок і
закінчення запису, створення
фото, потік відео в режимі реального часу,
відтворення записаного вмісту , зміна
налаштувань і передача зображення з
пристрою.

FULL HD VIDEO
1080p @ 60FPS

DUAL CAPTURE
Можливість зробити
фото при одночасному
запису відео

12 МР камера

Форм-фактор унеможливлює
чіпляння за перешкоди

Висока зносостійкість.
Випробування на
падіння 2м

Водонепроникність
10m (32.8ft),
IP68

Щільне і надійне прилягання
контуру реєстратора до
шолому

Перемикання з
допомогою однієї руки.
Ідеально підходить для
використання в
захисних рукавицях

Безпечне
використання в
темряві

Миттєве і безпечне липке
кріплення, не потребує
монтажного обладнання

Автоматичне
регулювання при
низькому освітленні

140 ° Поле зору без
спотворень

MOHOC аксесуари:

