
www.guardo.be
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Full HD
DUAL DASHCAM LEG BEELDEN 

VAN DE WEG 
VAST ZOWEL 
VOOR ALS 
ACHTER DE 
AUTO IN 
KRISTAL-
HELDERE 
1080P HD
RESOLUTIE

INGEBOUWDE
G-SENSOR
Een videobuffer en G-sensor leggen 
automatisch de momenten vast die 
voorafgaan aan een ongeval en de 
momenten die onmiddellijk volgen 
tijdens het opslaan van het video-
bestand. De extra SOS-functie maakt 
handmatige en automatische modus 
door G-sensor mogelijk.

JL CHIP MET
HDR FUNCTIE
De JL-chip van de Guardo Dual 
Dashcam ondersteunt belangrijke 
functies zoals HDR-opname in 
Full HD. 

FULL HD 
OPNAME
Video resoluties: 
HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA

FULL HD

1080

2MP CMOS
Achtercamera meegeleverd met 
XL-kabel en bevestigingen!
De dashcam kan zowel voor als 
achter opnemen. De camera aan 
de voorkant fotografeert met een
kristalheldere en scherpe 1080p
resolutie dankzij de 2mp CMOS-s
ensor en 6G-lens met HDR-functie.

PARKEERMODUSP
BEPERKT LICHT 
WAARSCHUWING
Het beperkt licht waarschuwings-
systeem evalueert de lichtomstandig-
heden waarin u rijdt en herinnert 
u eraan om de koplampen in te 
schakelen in geval van onvoldoende 
licht of minder optimale rijomstandig-
heden.

140° + 90° BREED-
HOEK LENS
Met een 140° FULL HD-
camera vooraan en een 90° 
VGA-camera aan de achterzijde, 
legt de dashcam tegelijkertijd 
de weg voor en achter de auto 
vast. Een volledige bescherming 
onderweg die je steunt bij elk 
verkeersincident!
Schakelen tussen een gesplitste 
weergave, pip-weergave (foto op 
foto) of zelfs een volledig beeld 
van de beelden van de achter-
camera op het display van het 
toestel.

Met de parkeermodus kunt u de camera 
in stand-by laten staan terwijl uw auto 
geparkeerd staat. Als een impact of bewe-
ging wordt gedetecteerd door de G-sensor, 
zal de camera beginnen met opnemen 
gedurende 30 seconden en vervolgens 
automatisch weer terugkeren naar stand-by.

DDC-200



TECHNISCHE SPECIFICATIES
CAMERA SPECIFICATIES  
•  FHD CMOS 2MP-sensor en 6G LENS + 4G-lens voor camera achteraan
•  HDR video-opname en foto's met automatisch nachtzicht (camera vooraan)
•  Slimme automatische controle: 
- AEL - Automatische belichtingsvergrendeling
- AGC - Automatische versterkingsregeling 
- AWB - Witbalans 
- ABF - Bandfilter
- ABLC - Zwartniveau-kalibratie
•  Elektronische sluiter 
•  Display: 3.0-inch LTPS TFT LCD hoge resolutie (16:9)
•  JL camera-chip  
•  Lensfocusbereik is 8 cm tot oneindig
•  Ingebouwde microfoon en luidspreker
•  AV-formaat: synthetische tv-signalen: PAL & NTSC (50/60 Hz)
•  Interface: USB 2.0 hoge snelheid en HDMI / AV-uitgang voor gebruik van camera   
    achteraan
•  Ingebouwde batterij: Mini Li-Polymer 180 mAh 3,7 V voor noodgevallen (max. 15 min.)
•  Werktemperatuur: -10 ~ 55° / 10%~80%
•  TF / micro SDHC-kaartgebruik: externe micro SDHC / SD-kaart (max: 64 GB, SDHC TF-kaart, 
    Klasse 10 of hoger) met een schrijfsnelheid van minimaal 15 MB / S
•  OSD-menu / taal: Engels / Nederlands / Frans / Duits / Spaans / Italiaans / Pools / 
    Tsjechisch

FORMAAT AND RESOLUTIES
•  Videoresolutie: HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA (achteruitrijcamera)
•  Videoframesnelheid: 30
•  Videoformaat: MOV
•  Camera- / fotoresolutie: 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 3 MP, 2 MP
•  Foto-indeling: JPEG
•  Audioformaat: PCM

OPNAMEMODI
•  Cycluslusopname (instelbaar op 1, 5 en 10 min) met automatische registratie bij het starten en 
    uitschakelen van de auto
•  Camera: achteraan: pip (foto op foto), gesplitst scherm of volledig beeld selecteerbaar
•  Incidentopname: bewaart automatisch video's in geval van een ongeluk dankzij een geavanceerde, 
    ingebouwde G-sensor en voorkomt dat ze worden overschreven door lusopname.
•  SOS-opname: kies ervoor om video's in geval van een incident handmatig op te nemen en te 
    voorkomen dat ze worden overschreven door lusopname
•  Snelle bewegingsdetectie video-opname
•  Geluidsopname AAN / UIT
•  Parkeermodus AAN / UIT
•  Dubbele camera AAN / UIT
•  Bewegingsdetectie AAN / UIT

D.A.S - RIJHULPSYSTEEM  
LLWS = Waarschuwingssysteem bij beperkt licht AAN / UIT

GEBRUIKSFEATURES
•  140 ° supergroothoek Full High Definition (camera vooraan)
•  Diefstalbeveiliging met snelontgrendelingssysteem voor eenvoudige schermverwijdering
•  HDR-functie
•  Anti-shake en stabiele functie
•  Tijd- en datumstempelwatermerk
•  Video afspelen op apparaat
•  Energiebesparende modus

12/24V AUTOLADER + USB POORT
& XL KABEL 3.5 MT

Verpakkingsinhoud

Extra informatie

Certificaten:

Kleur: Metaalzwart en zwarte chrome lens + toetsen
EAN: 5414633066527

DUAL DASHCAM

ANTI-DIEFSTAL
BEVESTIGINGS-

HOUDER

1X
USB

- Dual Dashcam
- Camera achteraan + 5.5MT kabel
- Bevestigingshouder met tape
- 1x USB Auto/truck lader IC 12/24V (2.1A totaal)
- XL kabel 3.5M
- Maeertalige handleiding

ACHTER-CAMERA
+ KABEL 

INGEBOUWDE 
G-SENSOR

ANTI-REFLECTIE
COVER &

MONTAGE-
ONDERDELEN


