
MiVue™
Drive 50

LM

Mstar 800 MHz

Dotyková obrazovka

Rozlišení displeje

Procesor

Rozměry (š) x (v) x (h)

2x slot na microSD karty

5 palců

SPECIFIKACE

NAVIGACE

130o

800x480

139 x 87 x 21,1 mm

Lifetime aktualizace map

Možnost zapůjčení map

TMC

IQ Routes™ s LearnMe™ Pro

Navádění do jízdních pruhů 
 a 3D náhled křižovatky

Výběr trasy

Režim pro pěší

Simulace trasy v tunelu

Parkovací asistent

Bluetooth®

Režim pro nákladní
automobily a karavany

6,2 palce

173,1 x 101,5 x 18,7 mm

MiVue™
Drive 55

LM

MiVue™
Drive 60

LM

MiVue™
Drive 65

LM / LM TRUCK

130o140o 140o

(měsíční zkušební verze zdarma)

{režimy auto / manuální)

Rozlišení / počet snímků

Formát zápisu

Senzor (Mpix)

Skleněné čočky / clona

Úhel pohledu

WDR

G-Senzor

ADAS

Nouzové nahrávání

Maximální kapacita SD karty

Volitelná zadní kamera A20 Full HD

KAMERA

1080p / 30 fps 1296p / 30 fps 1080p / 30 fps 1296p / 30 fps

MP4 (H.264)

OV2710(2M) AR0330(3M) OV2710(2M) AR0330(3M)

5G+1R / F2.0 6G+1R / F1.8 5G+1R / F2.0 6G+1R / F1.8

64 GB

LM Truck doživotně
LM zkušebně na měsíc



MiVue™ Drive - navigace a autokamera v jednom zařízení
Nahrávání v perfektní kvalitě - většina modelů Mio ™ MiVue Drive pořizuje záznamy v rozlišení Full HD 1080p, některé modely dokonce v nejvyšším 
rozlišení obrazu Extreme HD 1296p a to ve formátu 16: 9. Nahrané video lze uložit pomoci kodeku ve formátu H.264 s vysokou kvalitou záznamu při 
menší velikosti souboru, pro ještě více vašich nahrávek.

Úhel – v současné době je nejvíce optimální pozorovací úhel do 150 stupňů. Nad touto hodnotou již může docházet ke zkreslení obrazu tzv. efektu 
"rybího oka".

Clona (F) – čím menší, tím lépe. Clona určuje kolik světla vstupuje do objektivu (čím více, tím lépe). Dobré fotoaparáty v současné době mají F na 
hodnotě 2,2 až 2,0, nejlépe 1,8. Množství propuštěného světla je důležité zejména při nahrávaní v noci či pri špatných světelných podmínkám. Mio 
kamery tak díky použitým clonám zajištují vysokou kvalitu nahrávek.

Rychlostní radary – veškeré modely jsou vybaveny bezplatnou aktualizací databáze rychlostních radarů po celou dobu životnosti zařízení. Díky této 
funkci vás kamera v dostatečném předstihu upozorní na blížící se radar - vzdálenost k radaru, vaši aktuální rychlost a povolenou rychlost.

Volitelná zadní kamera - MiVue Drive zařízení jsou vybaveny vestavěnou videokamerou. Nicméně, můžete si dokoupit i zadní Full HD kameru připoje-
nou k přístroji pomocí USB kabelu s dostatečnou délkou. Můžete tak současně monitorovat dění před a za vaším vozem pro ještě větší bezpečpečnost 
na cestách.

Nahrávání videosekvencí –  unikátní systémem pro záznam pořízených nahrávek na pamětovou kartu. Díky této funkci jsou
nouzové nahrávky v délce 20 vteřin uloženy do speciálního adresáře chráněného proti přepisu. Zbytek záznamu se nahrává ve smyčce s definovanou 
délkou a po zaplnění kapacity pamětové karty dochazí k jeho přepisu.

ADAS (LDWS/FCWS) - kombinace dvou inteligentních asistenčních systémů řidiče při jízdě. LDWS je systém, který informuje o opuštění jízdního 
pruhu vozidlem nekontrolovaným způsobem. FCWS je systém, který upozorní řidiče na potenciální možnost kolize (fotoaparát analyzuje situaci před 
vozem a sleduje a vyhodnocuje vzdálenost od předcházejícího vozidla).

Moderní a aktuální mapy Evropy - instalováné mapy v zařízení pocházejí od jedné z největších a nejpřesnějších světových poskytovatelů map 
společnosti TeleAtlas.
 
Aktuální a přesné mapy - s pravidelnou a bezplatnou aktualizací po celou dobu životnosti zařízení.aktualizovat.

Výběr trasy - přístroj zobrazuje vždy několik možných tras v závislosti na stylu jízdy nebo dopravní situaci (TMC). Na výběr tak máte nejrychlejší, 
nejkratší, ekonomickou či nejsnadnější trasu.

TMC - systém, který informuje o dopravních událostech (dopravní zácpy, práce na silnici, nehody, atd.) TMC získává informace prostřednictvím 
rádiových vln a je zcela zdarma.

IQ Routes™ s LearnMe™ Pro – další dva systémy, které v případě, že nemáte či není dostupné TMC, vám pomohou objet dopravní zácpy či jiné obtíže 
- na základě historických dat, vašeho stylu jízdy, stejně jako informací od ostatních uživatelů, kteří se rozhodnou pro jinou, rychlejší trasu do stejného 
místa určení. LearnMe Pro ™ systém se učí chování řidičů - náš styl jízdy a preferované trasy. Na základě této analýzy naviguje a vybírá  jiný způsob 
navigace k cíli.

3D navádění jízdními pruhy - silnice jsou čím dál tím složitější. Mnoho pruhů, často špatné značení může zmást většinu řidičů. Aby se tomu zabránilo, 
Mio představilo svého asistenta řazení v jízdních pruzích, který prostřednictvím 3D animace na obrazovce ukazuje do jakého pruhu na silnici se včas a 
řádně zařadit.

Parkovací asistent - při dosažení nebo přiblížení se dříve určenému místu vam navigace řekne, kde  jsou v okolí k dispozici parkovací místa. Nemusíte 
tak bloudit po neznámém místě a hledat místo k zaparkování.

Bluetooth® - po připojení k telefonu umožnuje využít zařízení k telefonování jako hlasité handsfree. Jednotka může i stáhnout seznam kontaktů z 
telefonu, takže budete moci zvolit volané kontakty rovnou z obrazovky MiVue™ Drive zařízení.

Režim Truck, Karavan - některé modely jsou vybaveny licencí pro automobily s velkými rozměry, jako jsou nákladní automobily či karavany. Jediné, 
co potřebujete pro správnou navigaci zadat jsou hmotnost, výška, délka  a navigace Mio MiVue™ Drive vás bezpěčně provede k cíli k příhlédnutím na 
nízké tunely, příliš úzské či ostré zatáčky a nebo zákazy vjezdu pro kaminony, apod.

www.mio.com
www.mionavigace.cz
facebook.com/MioCzSk


