
MiVue™ C312
WAAROM DE MIO MIVUE™ C312

Uw persoonlijke 
ooggetuige op de weg

Verspil geen tijd aan leren hoe complexe 
apparaten werken. Sluit de stroom aan, en u kunt 
vertrekken – zo simpel is het. Dankzij het intuïtieve 
menu en de grote pictogrammen kon het 
apparaat niet eenvoudiger in gebruik zijn.

Eenvoud op de eerste plaats
– Auto power aan

Uw dashcam is voorzien van een Full HD 1080 
pixel-camera en legt alle nodige details van uw rit 
vast. Met de 130°-groothoeklens kunt u er zeker 
van zijn dat geen enkel detail van uw rit 
onopgemerkt blijft.

Leg alle details vast
– Full HD 1080p met 30 fps

Er is geen enkel reden dat een dash cam niet stijlvol 
kan zijn. De MiVue™ C312 is compact, stijlvol and 
stevig: het kan op uw voorruit worden bevestigd 
zonder een afleiding te zijn en opgeborgen in uw 
handschoenenkastje wanneer het niet in gebruik is.

Stijlvol klein

Beelden en filmpjes van hoogwaardige kwaliteit 
zijn essentieel om na een ongeval te kunnen 
bewijzen wat er is gebeurd. De MiVue™ C312 zorgt 
dat er geen twijfel kan bestaan over de 
opgenomen beelden.

Uitstekende beeldkwaliteit – 2M Sensor

Bij een ongeval of een plotselinge 
richtingverandering neemt de ingebouwde 
G-sensor onmiddellijk de bewegingen van uw 
voertuig op en zorgt ervoor dat de opgenomen 
gegevens niet kunnen worden overschreven.

Traceerbare bewegingen met de G-sensor

De MiVue™ C312-dashcam biedt u die extra veiligheid bij een ongeval terwijl u onderweg bent. 
Het vastleggen van kritieke momenten kan bewijs leveren van situaties vóór, tijdens en na een ongeval.



Kenmerken

• 2" scherm – intuïtief en gebruiksvriendelijk

• 2M sensor – voor optimaal zicht en superieure 

opnamekwaliteit

• 1080p Full HD-opnames (30 fps)

• Grote kijkhoek van 130° – om elk detail op kritieke 

momenten vast te leggen

• De lens met een diafragma van F2.2 – dit resulteert in 

helderdere en duidelijkere video's, vooral onder 

omstandigheden met zwak licht

• G-sensor met 3 assen – registreert de richting en de 

kracht, zoals botsing, bochten en versnelling

• Draaiende montagesteun – de montagesteun kan 

makkelijk in elke gewenste hoek worden gedraaid om 

videobewijs te verzamelen

• MicroSD™-kaart – aanbevolen klasse 10 microSD™ tot 

64 GB
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MiVue™ C312

63.6 x 52.1 x 33.7 mm
55 g
2 inch
Full HD 1080p met 30 fps
4G+1 IR
.MJPEG

Afmetingen:   

Gewicht:

Schermformaat: 

Opnameresolutie:

Hoge kwaliteit glazen lens: 

Videoformaat:  

Technische specificities

Uw persoonlijke 
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