
ALPINE GELİŞMİŞ ARAÇ İÇİ KAMERALARI

Yollardaki Şahin Gözünüz 

Araç-içi Kameralar, aracınızın ön camının görüş açısındaki herşeyi sürekli olarak 

kaydetmenizi sağlayan cihazlardır. Birçok ülkede kaydedilen videolar olası bir 

kazadan sonra adli delil olarak kabul edilmektedir. Alpine gelişmiş araç-içi kamera, 

park halinde de sensör uyarısıyla video ve fotoğraf kayıtları yaparak muhtemel 

vandalizm veya kazalar için adli delil toplayabilirler. Alpine, sadece kayıt yapan 

standart modelin yanısıra sürüş destek fonksiyonları da bulunan üst-seviye araç-içi 

kamera seçeneği de sunmaktadır. Her iki kayıt cihazı için de opsiyonel 2. kamera 

(geri görüş) satın alınabilir. 

KAZALAR

DİJİTAL DELİL

HIRSIZLIK ȘİDDET



DVR-F200 GELİŞMİŞ ARAÇ-İÇİ KAMERA

En Kaliteli Yolculuk Kayıtları
Dijital kameranız, saniyede 30 kare yoğunluğunda 1080p Full HD 
kayıt yapabilir, gece şartlarında bile olsa mükemmel kayıtlar için Sony 
Exmore Starvis görüntü sensörü kullanır. GPS coğrafi-konum ve 
sürüş hızı da videoyla birlikte kaydedilebilir.  

Sürücü Uyarıları ve Sürüş Desteği
Bu kamera, sürüş esnasında sizi destekleyecek ve güvende kalmanızı 
sağlayacak teknolojilerle donatılmıştır. Şeritten ayrılma uyarısı, aracınız 
kendi şeridinden ayrıldığında devreye girer. Ön taraf çarpışma uyarısı, 
muhtemel bir çarpışmadan kaçınmaya veya şiddetini azaltmaya 
yardımcı olur. Öndeki Araç Hareket Uyarısı, önceden durmuşsa 
öndeki aracın kalkışını size bildirir. Sürat kamerası veritabanını DVR-
F800PRO cihaza yüklediğinizde sürat veya kırmızı-ışık kameralarına 
yaklaştığınızda sizi uyaracaktır. 

Gündüz ve Gece Araç Gözetimi
DVR-F800PRO, gece bile olsa aracınızı gözetim altında tutan park 
modu özelliğine sahiptir. Başka bir aracın, bisikletin ve diğer 
yabancı unsurların aracınıza çarpması halinde kamera video 
kaydına başlayacak ve siz video dosyasını görene kadar 
saklayacaktır, ihtiyaç halinde size görsel kanıt  sağlamış olacaktır. 

•1080p Full HD  kayıt • Sony Exmore i görüntü sensörü • Mükemmel gece görüntü kalitesi 
• GPS anteni kutu içeriğine dahildir • 16 GB micro SD kart kutu içeriğine dahildir

DVR-F800PRO 
GELİŞMİŞ SÜRÜŞ-DESTEKLİ KAYIT CİHAZI
• 1080p Full HD kayıt • Sony Exmore görüntü sensörü • Mükemmel
gece görüntü kalitesi • Sürüș Destek Özellikleri • Dahili GPS • 32GB 
micro SD kart dahildir.

DVM-64SD 
DVR-F800PRO ve DVR-F200 
için MICRO SD KART (64GB)  

RVC-R800 
DVR-F800PRO İÇİN İLAVE KAMERA

• DVR-F800PRO ile uyumludur • Sürüș veya Park esnasında geri görüș için idealdir.

• DVR-F200 ile uyumludur • İç mekan gözetimi için idealdir (Servis, taksi, 
çocuklu aile arabaları, karavanlar v.b. • Infra-red (Kızıl-ötesi) kamera lensi 
ve 2 IR LED kullanır.

RVC-I200IR
DVR-F200 İÇİN GECE GÖRÜŞLÜ KABİN KAMERASI

• DVR-F200 ile uyumludur • Sürüș ya da parketme 
esnasında geri görüș ve gözetleme imkanı sunar.

RVC-R200 
DVR-F200 İÇİN İLAVE KAMERA 

1080p Full HD Kayıt  Night 

Heyecan verici Gece görüşü

GPS Konum Bilgisi

Cep telefonuna WiFi Video Akışı

 Şerit Ayrılma Uyarısı

 Ön taraf Çarpışma Uyarısı 

 Ön taraf Araç Hareket Uyarısı

Hız Kamerası Uyarıları 

Dash Cam Viewer for PC and MAC OS
"Alpine Dash Cam Viewer" Araç-içi Kamera Uygulaması, 
indirmesi ücretsiz bir uygulamadır ve araç-içi kameranızla 
kaydettiğiniz videoları, kayıt anındaki GPS konumunuz, çarpışma 
sensörü uyarıları ve araç hızınız gibi önemli bilgileri bu uygulama 
üzerinden görebilirsiniz. Microsoft Windows 7, 8, 10 ve MAC OS 
10.x.. işletim sistemlerinde kullanılabilir. Alpine DVR-F800PRO ve 
DVR F200 Gelişmiş Araç-içi Kameralarla birlikte kullanılır.
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