
• Koot: etukamera: 111,8 x 34 mm, 63g 
  sisäkamera: 67,4 x 25 mm, 21g 
• Tallennus: MicroSD –kortti, 128GB 

ü Maks. tallennus n. 32 tuntia 

• Tallennusprosessi:  
ü Kamera tallentaa automaattiesti vanhimpien 

tallenteiden päälle, kun muistikortin 
tallennuskapasiteetti on täynnä 

• Kamerakulmat: 
ü Etukamera: Diag. 139°, Horis. 116°, Vert. 61° 
ü Sisäkamera: Diag. 140°, Horis. 115°, Vert. 60° 

• Videotallenteen pakkaus: MP4 
• GPS: valinnainen lisävaruste 
 

BlackVue DR590X-2CH IR 
Tu rva-/ko je lautakamera takse ih in  

Taksien turvallisuudesta keskustellaan nykyisin paljon. Taksikyydin aikana on esiintynyt erilaisia 
konfliktititilanteita  ja sosiaalisen median kautta taksien turvallisuutta on kyseenalaistettu. 
 
BlackVue DR 590X-2CH IR kahden kameran paketti on erinomainen tapa parantaa taksin turvallisuutta. 
Toinen kamera valvoo auton sisätilaa ja toinen kamera kuvaa liikennettä auton edessä. 
Kameroista hyötyvät kaikki osapuolet - kuljettaja, asiakas ja taksiyritys. 
 
• Kameroiden avulla voidaan todentaa eri tapahtumia, kuten 

ü Kuljettajan ja asiakkaan välisiä erimielisyyksiä 
ü Kuljettajan tai asiakkaan väärinkäytöksiä tai epäasiallista käytöstä 
ü Kolaritapahtumia tai ajoneuvolle vaurioita aiheuttavia tilanteita 

o Myös taksitolpalla ja parkissa, koska kamera nauhoittaa myös, kun ajoneuvo on pysähdyksissä tai 
pysäköitynä 

ü Kameroilla on myös kuljettajan ajotapaan liittyvä ennaltaehkäisevä vaikutus 
o Tietoisuus autossa olevasta kamerasta vaikuttaa rauhoittavasti kuljettajan ajotapaan, ja säästää kalustoa ja 

polttoainetta sekä vähentää riskiä joutua onnettomuuksiin. Onnettomuuksien lukumäärä vaikuttaa 
vakuutusmaksuihin. 

TEKNISET TIEDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMERAPAKETIN TOIMITUKSEEN JA HINTAAN SISÄLTYY: 
• BlackVue DR590X-2CH IR kamerat 2 kpl 
• SanDisk Endurance MicroSDXC muistikortti, 128GB 
• Muistikortin lukituskansi 
 
Kamerapaketti maksaa 349€ (alv 0) 
Vuokrattuna 29€ / kk (alv 0)  

ü minimi vuokra-aika 12 kk 
 
 

Kameran asennus ei kuulu hintaan  
 

• Sisäkamerassa infrapuna 
ü Sisäkamera tallentaa selkeitä videoita jopa täysin 

pimeässä huomaamattomien infrapunaledien 
ansiosta 

• Mikrofoni: sisäänrakennettu 
ü Tallentaa sisätilan ääntä, voidaan kytkeä pois päältä 

• Virrankulutus: keskimäärin 290mA 
• Käyttölämpötila: -20 °C – 70 °C 
• Korkean lämpötilan katkaisu: n. 70 °C 
• Muistikortin lukituskansi  

ü Muistikortti suojataan kiinnittämällä ruuveilla 
lukituskansi muistikorttipaikan päälle 


