
GARMIN DASH CAM™ TANDEM
KØRSELSKAMERA MED DOBBELT OBJEKTIV OG NATTESYN

PRODUKTNYHED

OVERBLIK | FUNKTIONER

SAMMENLIGNING  | MODELLER   | TILBEHØR

MARKETINGMEMO
6. januar 2020



PRODUKTOVERBLIK:

Sørg for, at du er dækket fra alle vikler med Garmin Dash Cam Tandem. Dette kompakte kørselskamera med dobbetobjektiv har to 180-graders 
objektiver, som optager på samme tid for at give bilister fuld videodækning – dag og nat. Det fremadvendte objektiv optager i høj kvalitet 1440p 
HD-video for at fange skarpe billeder af vigtige køretøjsdetaljer, mens det indadvendte objektiv har nattesyn med vores eksklusive NightGlo™ 
teknologi for at se al fører- og passageraktivitet i ethvert lys. Opladeren inkluderer en ekstra USB-port, der gør det muligt at oplade din 
telefon. Brug stemmekommandoer1 for håndfri styring af kameraet — mens en indbygget GPS viser, hvor og hvornår begivenheder er sket. 
Hvis en hændelse opstår, gemmes optagelsen automatisk til adgang senere på selve enheden eller fra Garmin Drive™ appen.2
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Garmin Dash CamTandem
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TO 180-GRADERS OBJEKTIVER
Kørselskamera i lommestørrelse med to objektiver med 180-graders visningsområde, som optager på samme tid for at 
give fuld videodækning omkring føreren.

FREMADVENDT OBJEKTIV MED 
GARMIN CLARITY™ HDR

1440p Garmin Clarity™ HDR optager klare detaljer, inklusiv nummerplader

INDADVENDT OBJEKTIV MED 
NIGHTGLO™ Nattesyn med vores ekslusive NightGlo™ teknologi optager tydelig video af alle passagerer – selv i mørke

MEMORY CARD INKLUDERET
Inkluderer et udskifteligt microSD™ kort, så kørselskameraet er klar til brug med det samme. Lær mere om kompatible kort
på garmin.com/dashcamcards

INDBYGGET GPS/GALILEO OG 
WI-FI®

GPS / Galileo-aktiveret til automatisk at fange, hvor og hvornår begivenheder opstår; samt Wi-Fi®-forbindelse, som giver 
dig mulighed for at se og dele video på din smartphone ved hjælp af Garmin Drive™ app.2

AUTOMATISK SYNKRONISERING 
MED KØRSESLKAMERAER Se og del optagelser fra op til fire kameraer på din smartphone ved hjælp af Garmin Drive™ appen.2

DOBBELT USB STRØMADAPTER Inkluderer oplader med ekstra USB-port til opladning af telefon eller andre enheder på farten.

PARKINGSOVERVÅGNING Optag bevægelse foran og indeni i køretøjet, når bilen er parkeret og slukket (kræver kabel, som sælges separat)

STEMMESTYRING
Stemmestyring1 giver dig mulighed for nemt at gemme en video eller billede, starte/stoppe lydoptagelse og 
videooptagelsesfunktionen

AUTOMATISK REGISTRERING 
AF HÆNDELSE

Gemmer automatisk optagelser, når en hændelse registreres.

TÅLER DIREKTE SOL OG HØJE 
TEMPERATURER

Dette kamera er designet til brug i biler, så det kan bruges i varmt klima med fuld soleksponering. Fungerer I temperature 
op til 80°C

RØDT LYS- OG FARTKAMERAER Nem opdatering af rødt lys- og hastighedskameraer via Drive-appen (funktion tilgængelig i midten af   februar)
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SE FORAN OG INDENI KØRETØJET OM NATTEN HD VIDEO FANGER VIGTIGE DETALJER DAG OG NAT

SUBLIM NATTESYN
GARMIN DASH CAM TANDEM VS. KONKURRENTERNE

Garmin’s eksklusive NightGlo™ teknologi giver 
tydelige optagelser af alle passagerer i køretøjet 
om natten.

Det ekstra brede 180-graders objektiv giver fuld 
synlighed inde i bilen, selv gennem sidevinduer.

GARMINDASH CAM TANDEM KONKURRENT

TANDEM Dobbeltobjektiv-kørselskamera



MODELLER

GARMIN DASH CAM TANDEM

BESKRIVELSE VARENR. EAN INKLUDERER

Garmin Dash Cam Tandem 010-02259-01 753759235147
Garmin Dash Cam Tandem, microSD™ kort, magnetisk 
holder med lav profil, 4 m strømkabel, 1.5m USB-kabel, 
dobbelt USB-strømadaptEr, dokumentation
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Garmin Dash Mini Garmin Dash Cam 46 Garmin Dash Cam 56 Garmin Dash Cam 66W Garmin Dash Cam Tandem

Displaystørrelse Intet display
(se video på smartphone)

2" 2" 2" Intet display
(se video på smartphone)

Size 50 x 32 x 30 mm 56,2 x 40,5 x 21,4 mm 56,2 x 40,5 x 21,4 mm 56,2 x 40,5 x 21,4 mm 55 x 41 x 23,5 mm

Visningsområde fremadvent objektiv 140 grader 140 grader 140 grader 180 grader 180 grader

Visningsområde indadvendt objektiv 180 grader

Indadvendt objektiv med NightGlo™ 
teknologi

•

Garmin Clarity™ HDR – fremadvendt
objektiv

• • •

microSD-kort
Sælges separat; Kræver

klasse 10 eller bedre
Sælges separat; Kræver

klasse 10 eller bedre
Sælges separat; Kræver

klasse 10 eller bedre
Sælges separat; Kræver klasse

10 eller bedre
•

Stemmestyring1 • • • •

GPS/Galileo-aktiveret Nej (viser dato og tid) • • • •

Startpåmindelse • • •

Frontkollisionsalarm • • •

Alarm ved utilsigtet vognbaneskift • • •

Rødt lys- og fartkameraer • • • (tilgængelig midt-februar)

Snapshot-funktion • • • •

Optager video i skarpt/svagt lys • • • • •

Valgfri lydoptagelse • • • • •

Parkeringsovervågning (Kræver tilbehør
solgt separat)

• • • • •

Wi-Fi tilslutning for nem videodeling • • • • •

Automatisk hændelsesregistrering • • • • •

Megapixel – fremadvendt objektiv 2.1 MP 2.1 MP 3.7 MP 3.7 MP 3.7 MP

Clarity HDR – fremadvendt objektiv 1080p or 720p 1080p or 720p 1440p, 1080p, or 720p 1440p, 1080p, or 720p 1440p or 1080p

Optageopløsning – fremadvendt
objektiv

1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440

Garmin Drive™ app2 • • • • •

Dash Cam synkronisering3

(Op til fire kameraer)
• • • • •

NEW

NEW

NEW

NEW

VEJL. PRIS
DKK

2.899,00
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KOMPATIBLE APPS

GARMIN DRIVE™ APP

Garmin Drive™ appen er en enkel og praktisk løsning til de nyeste Garmin bilnavigatorer og kørselskameraer. Download appen på
din Bluetooth® aktiverede smartphone, og par den derefter til en kompatibel Garmin enhed for at få adgang til mange flere 
funktioner, der forenkler din kørsel.

KOMPATIBLE PRODUKTER

Disse Garmin Dash Cam modeller tilbyder Dash Cam synkronisering, som giver brugeren mulighed for, ved hjælp af Garmin Drive appen, at styre og 
afspille optagelser fra op til fire kørselskameraer på sin smartphone. Gennemgå nemt optagelser af en hændelse og se den fra forskellige vinkler.

Besøg Garmin.dk for detaljer og tilgængelige enheder.

GARMIN DASH CAM™ 66W GARMIN DASH CAM™ 56 GARMIN DASH CAM™ 46 GARMIN DASH CAM™ MINI

Garmin Dash CamTandem

Mål, kasse (B x H x D) 154 x 107 x 69 mm

Vægt, kasse inkl. enhed 328 g

Mål, yderkasse (B x H x D) 458 x 314 x 332 mm

Vægt, yderkasse 12.2 kg

Antal i yderkasse 32 stk.

KOLLI-INFORMATION
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TILBEHØR

SUGEKOP-MONTERING

VEJL. PRIS: 129,00

VARENR.: 010-12530-05
EAN: 753759211547

Denne bærbare mini-sugekopholder giver dig 
adgang til din kompatible enhed, mens du kører.

DOBBELT USB-STRØMADAPTER

VEJL. PRIS: 249,00

VARENR.: 010-12530-06
EAN: 753759232511

Strømfør din Garmin Dash Cam med denne 
adapter, og bevar muligheden for at oplade en 
smartphone, tablet eller anden enhed, mens du er 
på farten

KABEL TIL PARKINGSTILSTAND 

VEJL. PRIS: 299,00

VARENR.: 010-12530-03
EAN: 753759182267

Tilslut til konstant strøm, og overvåg bevægelse, 
der er registreres foran dit køretøj, selv når du 
holder parkeret med motoren slukket.
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Find mere tilbehør på Garmin.dk

1Stemmestyring er kun tilgængelig på engelsk, tysk, fransk, spansk og svensk.
2Kræver download af Garmin Drive™ appen på din kompatible smartphone med GPS and BLUETOOTH® Low Energy technology. Læs mere på https://buy.garmin.com/da-
DK/DK/p/666925
3Ekstra kameraer sælges separat. Se mere på Garmin.dk

Bemærk: Nogle lande regulerer eller forbyder brug af denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i de 
lande, hvor du planlægger at bruge denne enhed. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. Bluetooth navnet og de dertilhørende logoer er registrerede 
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens.
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TILBEHØR

MIKRO USB-KABEL

VEJL. PRIS: 99,00

VARENR.: 010-11478-01
EAN: 753759101985

Få mest muligt ud af din enhed ved at bruge dette
kabel til at opdatere den.

MAGNETISK HOLDER MED LAV 
PROFIL

VEJL. PRIS: 99,00

VARENR.: 010-12530-00
EAN: 753759182243

Montér sikkert dit kamera og hold hænderne på
rattet, mens du navigerer. Den lave profil
minimerer blokering af udsyn.
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