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Garmin Dash Cam Tandem
Garmin Dash Cam™ Tandem er Garmins første dashbordkamera med to 180graders objektiver. Det kompakte kameraet gir komplett dekning rundt
sjåføren, og filmer både fremover og bakover. Linsen som filmer fremover gir
tydelige bilder i 1440p med Garmin Clarity HDR. Linsen som filmer bakover
leveres med Garmins eksklusive NightGlo™ teknologi, som gjør opptak med
tydelige bilder også i mørket.
«Dash Cam Tandem er unik og gir fantastiske opptak, selv i mørket, på en
måte som ingen andre dashbordkameraer på markedet klarer per i dag»,
forteller Dan Bartel hos Garmin.
«Et kompakt og lite kamera som automatisk gjør opptak både fremover og
bakover, en fordel om man vil analysere hendelser fra flere vinkler».

Med linsene på hver side av enheten filmer Dash Cam Tandem førerens
omgivelser – uansett om det er trafikk på veien eller aktivitet inne i
kjøretøyet. Linsen på baksiden av kameraet leveres med Garmins eksklusive
NightGlo™ teknologi og gjør høyoppløste opptak også når det er mørkt.
Denne teknologien kan, som eksempel, vise ansiktsdetaljer og hvem som
sitter i baksetet. Ved kjøp av Dash Cam Tandem medfølger en lader med et
ekstra USB-uttak, slik at man også kan lade andre enheter samtidig om det er
nødvendig.
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Med appen Garmin Drive™ kan du anvende telefonen for å enkelt se
synkroniserte opptak som viser hendelser fra innsiden og utsiden av bilen på
samme tid. Er det behov for å filme flere kameravinkler tilbys Garmin Dash
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Cam Auto Sync, slik at du kan kontrollere opp til fire kameraer fra Garmin
samtidig. Dette kan være for å filme dødvinkler, fra bakruten eller annet –
hver av disse videofilene kan synkroniseres og spilles av via smarttelefon
gjennom Garmin Drive appen.
Dash Cam Tandem er lite, diskret og designet med brukervennlighet i fokus.
Like intuitiv som den er praktisk. Straks enheten er plugget i bilens
strømkilde starter den opptak og kan om ønskelig også fortsette å filme selv
om du ikke er inne i bilen.
Kameraet har flere viktige og brukervennlige funksjoner, inklusive
3
stemmestyring , og gjør det enkelt å lagre video eller bilder, samt starte og
stoppe lyd inne i bilen – handsfree. Fartskameraoppdateringer via Garmin
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Drive™-appen vil bli tilgjengelig i midten av februar. Ved hjelp av GPS og
Galileo markeres automatisk kjøretøyets posisjon for å markere når og hvor
hendelsen oppsto. Dash Cam Tandem leveres også med en sensor for
hendelsesregistrering, og lagrer opptak på situasjon før og etter en hendelse.
Kameraet fungerer også i høy varme, opptil 80C°, og leveres med et micro-SD
kort.
Garmin Dash Cam Tandem leveres i første kvartal 2020 og selges til en veil.
pris på kr. 3.899.For mer informasjon, les: garmin.no
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Krever nedlasting av Garmin Drive-appen til en kompatibel smarttelefon som
®
er aktivert med GPS- og Bluetooth Low Energy-teknologi. Se
Garmin.com/DriveApp for å få mer informasjon.
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Ekstra dashbordkameraer selges separat; se Garmin.com/DriveApp for mer
informasjon.
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Stemmestyring er bare tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk
og svensk
MERNAD: Enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte land. Det er ditt
ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for
personvern i landet der du har planer om å bruke denne enheten.

Garmin er grunnlagt på prinsippene om innovasjon, komfort, ytelse, verdi og
service. Det som startet med en håndfull ingeniører i 1989 har etterhvert
utviklet seg til å bli en verdensomspennende og markedsledende produsent.
Vårt mål har hele tiden vært det samme: Å skape produkter for navigasjon og
kommunikasjon som kan berike våre kunders liv. Avansert teknologi skal
være enkel å bruke for at den skal komme til nytte! Vi designer og selger
produkter, men vi omfavner egentlig en livsstil. I dag dekker vårt brede
sortiment produkter til flygere, båteiere, bilister, motorsyklister, naturelskere
og idrettsutøvere. Og vi tenker hele tiden på hvordan vi kan tilpasse og
forbedre både oss selv og våre produkter.
Garmin Nordic Norway AS distribuerer elektronikk for båt, bil, sport og
friluftsliv fra Garmin. Vår gode serviceavdeling gjør oss i stand til å yte deg
best mulig service. Vi har erfart at den beste markedsføringen er fornøyde
kunder, og håper at du som kunde vil få oppleve hva vi legge i begrepet god
service
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