
Ontdek de lichte, waterdichte MiVue™ M560 Rider Cam met geïntegreerde 
optische sensor van Sony™; deze is optimaal ontworpen om al je ritten op de 
motor, scooter of fiets vast te leggen op video’s van superieure kwaliteit.

Superieure beelden
De M560 is uitgerust met een geïntegreerde optische sensor van Sony™, die een 
optimaal beeld en superieure kwaliteit biedt, met name bij schaars licht. Met 
deze kleine camera neem je al je ritten op in een kraakheldere Full HD-kwaliteit 
(30 fps), met de nieuwste H.264-technologie voor kleinere bestanden. De M560 is 
voorzien van een hoogwaardige glazen groothoeklens (F 1,8) die meer licht inlaat, 
waardoor de beelden helderder worden. Of het nu licht is of donker – het is altijd 
duidelijk wat er werkelijk op de weg gebeurde. En als klap op de vuurpijl neemt de 
camera met een hoek van 130° een breder blikveld en een bredere achtergrond op, 
waardoor het perspectief van je opname direct verbetert.

Licht en waterdicht
De M560 is geschikt voor onderweg en weegt slechts 77 gram. Deze compacte 
ooggetuige op de weg is uitgerust met een krachtige accu waardoor je tot 2,5 
uur waterdicht kunt filmen. En niet alleen het apparaat zelf, maar ook de lader 
is waterdicht. Dus wanneer je een spannende rit op je motor, fiets of scooter 
opneemt, laadt de waterdichte lader je camera in alle weersomstandigheden op, 
zodat je kunt blijven filmen.

De MiVue M560: je lichte en compacte ooggetuige op de weg met 
hoogwaardige optische sensor van Sony™ voor superieure video kwaliteit.

Belangrijkste kenmerken
•	Slanke,	lichtgewicht	(77	gram/2,72	oz)	en	waterbestendige	camera	voor	o.a.	

scooters, fietsers en motorrijders
•	Full	HD	-	1080p	(1920	x	1080)	bij	30	fps	-	met	de	nieuwste	H.264-technologie	

voor kleinere bestandsgrootte
•	Sony™	optische	sensor	-	voor	superieure	kwaliteit,	vooral	bij	weinig	licht
•	F1.8	lens	-	resulteert	in	heldere	en	duidelijkere	opnames
•	Brede	kijkhoek	-	130	°	groothoeklens	waarbij	elke	detail	vastgelegd	wordt
•	Krachtige	batterij	-	tot	2,5	uur	non-stop	opname
•	Inclusief	waterbestendige	micro	USB	lader	en	robuuste,	hoge	kwaliteit	houder

Hardware
•	2	megapixel,	SONY	IMX322,	1/2,8	inch	CMOS-sensor	
•	Lichtgewicht,	compact	ontwerp:	weegt	slechts	77	g	(2,72	oz)
•	Stijlvol	en	compact:	de	afmetingen	zijn	30	mm	(B)	x	30	mm	(D)	x	91,4	mm	(L)
•	Kwaliteitsvolle	glazen	lens:	F1,8,	6	G	+	1	IR
•	Geschikt	voor	SD-kaarten	tot	32	GB
•	Werkt	met	de	MiVue	Manager-software	en	is	compatibel	met	pc	en	MAC

Inhoud	verpakking

Mio MiVue™ M560

De kenmerken van dit product zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande mededeling. 
Alle handelsmerken zijn eigendom van haar respectievelijke eigenaren.

Compacte,	lichte	ooggetuige	op	de	weg.

www.mio.com

Download de handleiding en de 
MiVue Manager desktop software
op mio.com/support.


