
Marketingmemo   
 

1 / 3 
 

Produktnyhed          10. maj 2017 

Garmin Dash Cam™ 65W 
Det lille og diskrete Garmin Dash Cam gør mere end bare at optage din køretur1. Det starter  
automatisk en optagelse og gemmer den i tilfælde af sammenstød. Garmin Dash Cam 65W har et  
ekstra bredt 180 graders synsfelt, der fanger mere af dine omgivelser, herunder tværgående trafik  
i højkvalitets 1080p videooptagelser. Det giver nyttige chaufføradvarsler som advarsel om frontalt  
sammenstød og advarsel om utilsigtet vognbaneskift1 samt rødt lys, hastighedskameraer2 og start- 
påmindelser. Brug din stemme at kommandere Garmin Dash Cam 65W til at starte/stoppe optagelse,  
tage et stillbillede og meget mere. Travelapse™-funktionen til videooptagelse er en nem og sjov  
metode til at dele dine oplevelser ved at komprimere timevis af kørsel ned til få minutter med højde- 
punkter. Og med VIRB® mobilapp, downloadet på din smartphone, er det nemt at synkronisere  
videoer trådløst fra Garmin Dash Cam til din telefon og dele videoer med venner. Bare se fremad og kør. 
 
 

HOVEDFUNKTIONER 

NYHED 180-GRADERS KAMERA1 Ekstra bred 180-graders synsfelt indfanger mere af omgivelserne, herunder tværgående trafik; 2,1 megapixel 
kamera med 1080p videooptagelse, 1920x1080p opløsning 

KOMPAKT DESIGN Lille og diskret kameraet, når den monteres på forruden  

STEMMESTYRING4 Styr Garmin Dash Cam med din stemme, og hold hænderne på rattet; Sig "OK, Garmin" for at gemme video, tage 
et billede, starte/stoppe lydoptagelse og starte/stoppe Travelapse™ optagelsesfunktionen 

ADVARSEL OM  
FRONTALT SAMMENSTØD OG  
UTILSIGTET VOGNBANESKIFT2 

Fremmer sikrere kørsel med advarsler, hvis du kører uden for vejen eller for tæt på køretøjet foran – eller over 
mod modkørende trafik 

STARTPÅMINDELSE Når dit køretøj er stoppet ved et vejkryds eller i trafikken, giver startpåmindelser dig besked, når trafikken foran 
dit køretøj sætter sig i bevægelse igen. 

WI-FI® Indbygget Wi-Fi giver dig mulighed for trådløst at synkronisere videoer fra Garmin Dash Cam til VIRB® Mobile-
appen, så du nemt kan dele videoer med venner 

TRAVELAPSE™ En nem og sjov måde at dele kørselsoptagelser ved at komprimere timers kørsel til minutter med højdepunkter 

PARKERINGSTILSTAND Strømkabel til fastinstallation forbinder dit Garmin Dash Cam med konstant strøm og overvåger bilens 
omgivelser, når dit køretøj er parkeret og motoren slukket (sælges separat) 

HÆNDELSESREGISTRERING G-sensor gemmer automatisk optagelser af hændelser ved sammenstød 
INDBYGGET GPS  Registrerer placering, retning, hastighed, dato og klokkeslæt for at vise, hvornår og hvor hændelsen skete 
ADVARSEL OM RØDT LYS OG 
HASTIGHEDSKAMERA3 Modtag meddelelser til nærliggende rødt lys-kameraer og hastighedskameraer3 

 

SØGER WI-FI HÆNDELSESREGISTRERING 

   

ADVARSEL OM UTILSIGTET 
VOGNBANESKIFT1 

ADVARSEL OM FRONTALT 
SAMMENSTØD1 STEMMESTYRING4 
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PRODUKTSAMMENLIGNING 
 Garmind 

Dash Cam™ 45 
Garmin 

Dash Cam™ 55 
Garmin 

Dash Cam™ 65W 
180-graders synsfelt     
Stemmestyring4      
Opløsning 1080p, 720p 1440p, 1080p, 720p 1080p, 720p 
LCD-displaystørrelse 2,0” 2,0” 2,0” 
Advarsel om frontalt 
sammenstød1 

      

Advarsel om utilsigtet 
vognbaneskift1 

      

Advarsler om rødt lys og 
hastighedskameraer2 

      

Indbygget GPS       
Automatisk 
hændelsesregistrering (G-
sensor) 

      

Snapshot-funktion       
Wi-Fi®       
Udskifteligt microSD™-kort Inklusive 4 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
Inklusive 8 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
Inklusive 8 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
Intern hukommelse Accepterer op til 64 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
Accepterer op til 64 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
Accepterer op til 64 GB microSD-kort; 

Klasse 10 påkrævet 
 

GARMIN DASH CAM 45/55 SYNSFELT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARMIN DASH CAM 65W SYNSFELT 
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4 ORD Det lille og diskrete Garmin Dash Cam 65W har et ekstra bredt 180 graders synsfelt, der fanger mere af dine omgivelser, herunder 
tværgående trafik. Det giver nyttige chaufføradvarsler for at undgå uheld1 og adlyder stemmekommandoer4. Bare se fremad og 
kør. 

74 ORD Det lille og diskrete Garmin Dash Cam 65W har et ekstra bredt 180 graders synsfelt, der fanger mere af dine omgivelser, herunder 
tværgående trafik i højkvalitets 1080p videooptagelser. Det giver nyttige chaufføradvarsler som advarsel om frontalt sammenstød 
og advarsel om utilsigtet vognbaneskift1 samt rødt lys, hastighedskameraer2 og startpåmindelser. Brug din stemme til at 
kommandere med Garmin Dash Cam 65W for at starte/stoppe optagelse, tage et stillbillede og meget mere. Bare se fremad og 
kør. 

148 ORD Det lille og diskrete Dash Cam gør mere end bare at optage din køretur1. Det starter automatisk en optagelse og gemmer den i 
tilfælde af sammenstød. Dash Cam 65W har et ekstra bredt 180 graders synsfelt, der fanger mere af dine omgivelser, herunder 
tværgående trafik i højkvalitets 1080p videooptagelser. Det giver nyttige chaufføradvarsler som advarsel om frontalt sammenstød 
og advarsel om utilsigtet vognbaneskift1 samt rødt lys, hastighedskameraer2 og startpåmindelser. Brug din stemme til at 
kommandere med Garmin Dash Cam 65W for at starte/stoppe optagelse, tage et stillbillede og meget mere. Travelapse™-
funktionen til videooptagelse er en nem og sjov metode til at dele dine oplevelser ved at komprimere timevis af kørsel ned til få 
minutter med højdepunkter. Og med VIRB® mobilapp, downloadet på din smartphone, er det nemt at synkronisere videoer 
trådløst fra Garmin Dash Cam til din telefon og dele videoer med venner. Bare se fremad og kør. 
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UDSEENDE OG KOLLI-INFORMATION 
 Garmin Dash Cam 65W 

Mål, enhed (BxHxD) 40,5 x 56,2 x 31,5 mm 

Displaystørrelse 2,0”/50,8 mm 

Vægt 62 g 

Mål, kasse 160 x 110 x 70 mm 

Vægt, kasse inkl. enhed 289 g 
Antal i yderkasse 32 stk. 

Mål, yderkasse 457 x 330 x 315 mm 

Væget, yderkasse 10,9 kg 
 

MODELLER 

Garmin Dash Cam 65W I kassen: Dash Cam 65W, magnetisk holder med lav profil, strømkabel til køretøj, USB-kabel,     
microSD™-kort, quick guide 

 Varenr. EAN Vejl. Forventes på lager 
 
 
 
 
 
 

010-01750-15 753759182656 2.099,- Er på lager 

 

TILBEHØR 

   

Varenr.: 010-12530-00 
EAN: 753759182243 

Varenr.: 010-12530-01 
EAN: 753759182250 

Varenr.: 010-12530-03 
EAN: 753759182267 

MAGNETISK HOLDER MED LAV PROFIL 
Ekstra holder til Garmin Dash Cam. Holder, 
magnetskive og klæbemateriale medfølger. 
 
 
 
Vejl. pris: 99,- 

STRØMKABEL TIL KØRETØJ (4 M) 
Strømfør og oplad dit Garmin Dash Cam på farten 
med dette 4 m lange strømkabel. 
 
 
 
Vejl. pris: 169,- 

STRØMKABEL TIL PARKERINGSTILSTAND 
Strømkabel til fastinstallation forbinder dit 
Garmin Dash Cam med konstant strøm og 
overvåger bilens omgivelser, når dit køretøj 
er parkeret og motoren slukket.  
 
Vejl. pris: 299,- 

 
 
 
1VIGTIGT: 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. 
2Visse betingelser kan have indflydelse på advarselsfunktionen. Besøg http://www.garmin.com/da-DK/legal/warnings for at se yderligere detaljer. 
3Advarsler om rødt lys- og sikkerhedskameraer er ikke tilgængelige i alle områder. 
4Stemmestyring er tilgængelig for engelsk, fransk, italiensk, tysk. 
Wi-Fi® er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. 
 
 

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer. 
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms 
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