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MODUŁ GPS
Xblitz DUAL 2 GPS posiada zewnętrzny, wygodny w montażu
moduł GPS. Umożliwia on szybkie zlokalizowanie pozycji pojazdu
na mapie oraz zmierzenie prędkości, z którą poruszał się samochód 
podczas rejestracji trasy.



NIEZWYKŁY
DESIGN
Dual 2 wyróżnia się wysoką jakością użytych
materiałów, oraz eleganckim designem, obok
którego nie sposób przejść obojętnie. 
 



DLA PROFESJONALISTÓW
Kamera Xblitz DUAL 2 GPS to jeden z niewielu wideroejestratorów na rynku, 
które tak dobrze odpowiadają na potrzeby kierowców zawodowych. Dodatkowa
kamera rejestrująca zdarzenia z kokpitu poprawi jakość bezpieczeństwa 
podczas przewozu osób, a moduł GPS pomoże zarządzać firmową flotą.



JAKOŚĆ FULL HD
Ciesz się nagraniami wideo w jakości Full HD! 
Nagranie wysokiej rozdzielczości, to więcej 
szczegółów, lepsza widoczność np. tablic 
rejestracyjnych i wszystkich innych elementów
trasy, które możesz dostrzec na nagraniu.



2x FULLHD
Nasza kamera została wyposażona w dwa sensory FullHD,

dzięki czemu nagrania zarówno z wnętrza jak i zarejestrowana 
trasa będą pełne detali i skutecznie posłużą jako dowód ze zdarzenia.



OBROTOWA GŁOWICA
Wideorejestrator Xblitz DUAL 2 GPS posiada ruchomą głowicę obiektywu,
która pozwala precyzyjnie ustawić optymalne ustawienie nagrywania
trasy w każdym pojeździe. 



PROSTY MONTAŻ
Nasz wideorejestrator z łatwością zamontuje każdy kierowca.
Uchwyt wyposażony został w bardzo mocny klej, który pozwoli
bezpiecznie i trwale umieścić Xblitz Dual 2 na szybie samochodu,
bez ryzyka, że spadnie z szyby - nawet przy Polskich drogach.



UCHWYĆ CHWILĘ
Xblitz Dual 2 GPS może rejestrować jednocześnie trasę
oraz wnętrze samochodu. To nie tylko sposób na poprawę
Twojego bezpieczeństwa, ale również możliwość zapisania
wspomnień - na przykład z wakacyjnych podróży. 



ŁĄCZNOŚĆ WiFi
Funkcja Wi-Fi pozwala na tzw. live stream z kamery,
czyli podgląd na żywo na sparowanym urządzeniu mobilnym. 
Specjalnie przygotowana aplikacja pozwala również pobrać filmy
z trasy na urządzenia z systemem Android lub iOS...



G-SENSOR
Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych
danych w momencie kolizji lub nagłego hamowania. Kamera
automatycznie zabezpieczy przed skasowaniem pliki wideo
(z najbliższego przedziału czasowego), które nie zostaną
nadpisane w przypadku kontynuacji funkcji nagrywania.



NAGRYWANIE W PĘTLI
Nośnikiem danych w Xblitz DUAL 2 GPS są karty pamięci microSD.

Dzięki funkcji „Loop-Recording” nie musisz martwić się o brak
miejsca i ciągłe usuwanie archiwalnych plików. Rejestrator nagrywa

obraz w trybie ciągłym (zapis w pętli) - oznacza to nic innego,
jak nadpisywanie starszych plików plikami nowszymi.



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz DUAL 2 GPS X

Procesor:                                                          

Sensor:                                                                                                

Złącza:                                                

Rozdzielczość wideo:

Karta pamięci:

Nagrywanie w pętli:

Tryb parkingowy:

Tryb nocny:

Wykrywanie ruchu:

Szeroki kąt widzenia:

Audio:

Wymiary (bez uchwytu):

Waga (bez uchwytu):

Wbudowana bateria:

Zawartość zestawu:

Jl5601

2Mpx

mini USB

Max Full HD  

Karty micro SD do 32GB klasa 10

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wbudowany mikrofon i głośnik

40x60x57 mm

60 g

Tak

Kamera Xblitz Dual 2 GPS, zasilacz, czytnik kart
pamięci, magnetyczny uchwyt mocujący, 
kabel USB, instrukcja obsługi
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