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Čierna skrinka do auta

kábel na trvalú inštaláciu vo vozidle. Kamera má aj 
vlastnú batériu s kapacitou 240 mAh. Na získanie 
čo najlepšieho obrazu môžete použiť ešte ďalšie 
možnosti, ako je nastavenie bielej, vo výbave je aj 
mikrofón na nahrávanie zvuku a reproduktor na 
jeho prehrávanie. Nahrávanie zvuku sa dá deaktivo-
vať. Predvolená voľba spustí nahrávanie obrazu vždy 
po naštartovaní automobilu. 

Kamera DOD LS460W je radikálne zlepšenie 
predchádzajúceho modelu a teraz slúži ako vynika-
júci prvok na monitorovanie diania okolo vozidla aj 
v prípade cesty v noci bez pouličného osvetlenia. 
Oceníte ju hlavne pri dopravnej nehode, keď pomo-
cou nej preukážete svoju nevinu. 

Cena: 279 EUR        Zapožičal: www.dod-tec.sk 

   ONDREj Macko 

Kamera sa pripevní na 
čelné sklo pomocou prí-
savky a drží naozaj dobre. 
Vo výbave je aj G-senzor, 
ktorý automaticky spúšťa ochranu 
údajov pri náraze, silnom brzdení alebo naklonení 
automobilu. Výhodná je aj funkcia zaznamenáva-
nia ďalších údajov do zapamätaného obrazu (GPS, 
rýchlosť) a takisto si z kompasu môžete prezrieť 
smer, ktorým sa uberáte. Tieto údaje si budete 
môcť pozrieť na počítači pomocou softvéru DOD 
player. Takto sa teda dajú kontrovať aj pohyby 
služobných vozidiel.

K produktu sa dodáva aj napájací adaptér do 
cigaretového zapaľovača, ktorý má dostatočne dlhý 

K amera do auta DOD LS460W je vaším 
očitým svedkom, na ktorého sa budete 
môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude 

pre vás naozaj dôležité. Zachytáva totiž dianie pred 
vaším vozidlom, pričom si poradí aj so zhoršenými 
svetelnými podmienkami. Veľmi sa nám páčil široký 
pozorovací uhol kamery 140°, čo znamená, že vidíte 
aj dianie okolo cesty. Poskytuje obraz vo full HD 
rozlíšení (1920 × 1080) a oproti staršiemu modelu 
DOD LS430W disponuje senzorom Sony EXMOR 
navrhnutým špeciálne na použitie v autokamere. 
Výsledkom je tak dvojnásobná citlivosť tejto kamery 
na svetlo oproti staršiemu modelu a dá sa použiť 
ISO 3200 (predtým ISO 900). Snímač teraz obsahuje 
o 60 % väčšie bunky a je rozmerovo väčší. Clona 
je F/1.6 a kamera využíva pokročilé technológie 
na redukciu šumu v obraze. Údaje sa nahrávajú na 
kartu microSD, odporúčame použiť 32 GB kapacitu 
a rýchlu kartu (napr. Kingston alebo Panasonic). 
Nahrávanie videí sa realizuje cyklicky, teda v časovej 
slučke. Dĺžka uschovávaných záznamov súvisí s veľ-
kosťou použitej karty, dôležité záznamy sa dajú chrá-
niť proti prepísaniu. K tomu ešte pripočítajte funkciu 
detekcie pohybu, pri ktorej sa kamera automaticky 
aktivuje, keď je zaznamenaný pohyb pred ňou (napr. 
pohybujúci sa automobil alebo chodci). Displej má 
uhlopriečku 2,7 palca a pomer strán je 16:9. 

DOD Player si určite nainštalujte, budete mať prehľad 
o rýchlosti i polohe
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Vyhotovenie ka-
mery je robustné 
a prispôsobené na 
umiestnenie na 
čelné sklo
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