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Vzvratne kamere Garmin lahko bistveno izboljšajo vzvratno vidljivost in tako pomagajo  
vozniku preprečevati nesreče zaradi »mrtvega kota« pri vzvratni vožnji. Do štiri kamere 
(za različne vidne kote)  lahko s pomočjo Wi-Fi brezžično povežete z ustrezno navigacijsko 
napravo in tako hitreje opazite kakršno koli dogajanje in ovire za svojim vozilom. Tudi 
usmerjevalne črte na zaslonu je mogoče prilagoditi velikosti vozila, zato lahko voznik lažje 
oceni razdaljo vzvratne vožnje. 

Vzvratne kamere Garmin
Enostavna in prilagodljiva rešitev za bolj varno vzvratno vožnjo

 Glavne prednosti vzvratnih kamer Garmin so trpežnost, hitra  
in preprosta namestitev, brezžična povezava, udobje glasovnega 
upravljanja ter pregledna in varna vzvratna vožnja.

BC™ 40 BC™ 35 BC™ 30

Priporočilo: kamero povežite v popoln komplet 
z združljivo navigacijo iz naše ponudbe.

BC 40 Garmin DriveSmart™ 76 MT-S
 Garmin dēzl™ LGV700

BC 35 Garmin dēzl™ LGV800
 Garmin dēzl™ LGV1000

BC 30 Garmin dēzl™ LGV700

Če napajanje kamere povežete na vzvratno luč, lahko navigacijska naprava samodejno prikaže sliko 
kamere vsakič, ko prestavite v vzvratno prestavo. Kamero lahko povežete tudi na neprekinjen vir 
napajanja, kar omogoča kontrolirano preklapljanje med prikazom navigacije ali vzvratne vožnje.
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Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

Lastnosti kamere BC 40
Dimenzije kamere (v mm):  
159 (š) x 22 (v) x 25 (g) 
Teža: 58,9 g
Ločljivost: do 720 p *
Vidno polje: 150 stopinj
Glasovno upravljanje: Da *
Napajanje: 2 AA bateriji **
Hitrost: do 15 slik na sekundo
Nazivna vodotesnost: IPX7
Brezžični prenos: do 13 m 

Vsebina paketa
Kamera BC 40
Nosilec
Pritrdilni elementi
Dokumentacija

Lastnosti kamere BC 35
Dimenzije kamere (v mm):  
30 (š) x 26 (v) x 28 (g) 
Teža enote: 235 g
Ločljivost: 480 p *
Vidno polje: 160 stopinj
Glasovno upravljanje: Da *
Hitrost: do 15 slik na sekundo
Nazivna vodotesnost: IPX7
Brezžični prenos: do 13 m 
Kabel za kamero: 1,5 m
Kabel za brezžični oddajnik: 0,8 m

Vsebina paketa
Kamera BC 35 
Nosilec
Pritrdilni elementi
Brezžični oddajnik
Napajalni kabel
Dokumentacija

Lastnosti kamere BC 30
Dimenzije kamere (v mm):  
30 (š) x 26 (v) x 28 (g) 
Teža enote: 183 g
Ločljivost: 240  p *
Vidno polje: 140 stopinj
Glasovno upravljanje: Da *
Hitrost: do 15 slik na sekundo
Nazivna vodotesnost: IPX7
Brezžični prenos: do 13 m 
Združljiva s 15 m  podaljškom 
za dolga vozila ali prikolice.

Vsebina paketa
Kamera BC 30 
Nosilec
Pritrdilni elementi
Brezžični oddajnik
Napajalni kabel
Dokumentacija

Združljivost Garmin vzvratnih kamer z napravami za navigacijo preverite na tahocenter.si.

*  V povezavi z ustrezno oz. združljivo navigacijsko napravo Garmin. Združljivost lahko preverite na strani www.garmin.com/sl.
** Baterije niso priložene. Priporočamo uporabo Li-ion baterij. Povprečno trajanje baterij je do 3 mesece.

Kamero BC 40 je mogoče z ustreznimi 
nosilci enostavno namestiti na  
različne osnove - na tablico, primerno 
ravno površino ali cev (opcija).

Za strokovno namestitev kamer BC 35 in BC 30 je priporočljivo, da se obrnete na 
pooblaščenega prodajalca, če pa ste vešči podobnih opravil, lahko namestitev 
opravite tudi sami. Kamero je potrebno namestiti na zadnji del vozila in priključiti 
na vir napajanja (npr. zadnje luči). 


