22. marts 2018

Produktnyhed

BC™ 35 trådløst bakkamera
Fjern bekymringen, når du bakker med BC 35 trådløst bakkamera. Det integreres
problemfrit med din kompatible navigator for at vise optagelser på din navigators display,
så du nemt kan se køretøjer, fodgængere og andre forhindringer bag dig, når du bakker.

HOVEDFUNKTIONER
KOMPATIBILITET

Fungerer problemfrit med udvalgte Garmin fleet™ og dēzl™ lastbilnavigatorer. Læs mere: garmin.com/BC35.

BRED SYNSVINKEL

160° vidvinkel synsfelt; viser hvad der befinder sig bag dit køretøj, når du bakker.

INDBYGGET
WI-FI®

Sender live-kameravisning fra BC 35 direkte til din kompatible¹ GPS-navigatorens skærm.

TRÅDLØS
RÆKKEVIDDE
ROBUST
DESIGN

Sender kameraoptagelser op til 13 meter væk (rækkevidde varierer afhængigt af installation).
Bygget til at modstå hårdt vejr; IPX7 vandtæthedsklassifikation. Læs mere: garmin.com/waterrating.

OPLADNING

Hvis det ønskes, kan der kables til konstant strøm og nemt skiftes mellem bakkameravisning og
navigationsfunktioner.

UNDERSTØTTER
FLERE KAMERAER

Tillader, at op til fire kameraer kan bruges på én gang.

KOMPATIBLE PRODUKTER
VARENR.
010-01764-01

BESKRIVELSE
Garmin fleet™ 790 EU

010-01763-01

Garmin fleet™ 780 EU

010-01762-01

Garmin fleet™ 770 EU

VARENR.

BESKRIVELSE

010-01856-10

dēzlCam 785 LMT-D

010-01855-10

dēzl 780 LMT-D

MODELLER
Beskrivelse

BC 35 trådløst
bakkamera

Varenr.

EAN

Vejl. pris

010-01991-00

753759198183

1.399,-

I kassen: BC 35 kamera med monteringsbeslag, trådløs sender og strømkabel, strømkabel til køretøj, hardware, quick
guide.

COPY BLOCK
22 ord

Parret med en kompatibel GPS-navigator, hjælper dette trådløse bakkamera1 dig til nemt at se køretøjer, fodgængere og andre
forhindringer, når du bakker.

27 ord

Parret med en kompatibel GPS-navigator, hjælper dette trådløse bakkamera1 dig til nemt at se køretøjer, fodgængere og andre
forhindringer, når du bakker. Viser bakkameravideo på navigatorens display.

52 ord

Parret med en kompatibel GPS-navigator, hjælper dette trådløse bakkamera1 dig til nemt at se køretøjer, fodgængere og andre
forhindringer, når du bakker. Hvis det ønskes, kan det kables konstant strøm og nemt skiftes mellem bakkameravisning og
navigationsfunktioner. Kameraets trådløse sender sender video til displayets modtager monteret så langt som 13 meter væk.

KOLLI-INFORMATION
Kamerakabel: 1500 mm
Kabellængde

Trådløst senderkabel: 800 mm
Strømkabel til køretøj: 3500 mm

Vægt

235 g

Mål, kasse (B x H x D)

178 x 117 x 79 mm

Vægt, kasse

377 g

Mål, yderkasse (B x H x D)

710 x 450 x 330 mm

Vægt, yderkasse

22,6 kg

Antal i yderkasse

60 stk.
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1 Professionel installation anbefales til trådløse bakkameraer. Køretøjer, der ikke leverer konstant minimum spænding, kan kræve installation af et relæ (sælges separat).
2 Rækkevidde kan variere, afhængigt af installationen.

