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ADAS - zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Systemy ostrzegania, w które 
wyposażona jest kamera, które zwiększają bezpieczeństwo jazdy, alarmując kierowcę
o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach drogowych.

Z DUAL VIEW BEZPIECZNIEJ
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System ostrzegania 
przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu.

System ostrzegania 
przed kolizją 
frontalną.



Wideorejestrator Xblitz Dual View nadaje się do każdego rodzaju 
samochodu, od pasażerskiego do ciężarowego. Dzięki wbudowanemu 
modułowi GPS możesz kontrolować położenie pojazdu.

ZAWODOWY KOMPAN



Z KAMERĄ WEWNĘTRZNĄ
Wideorejestrator Xblitz Dual View monitoruje nie tylko trasę, ale 
również wnętrze pojazdu. Do doskonałe rozwiązanie dla 
kierowców, którzy zawodowo zajmują się przewozem osób.



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Nagrywaj w jakości Full HD! Wysoka rozdzielczość to więcej 
szczegółów i lepsza widoczność tablic rejestracyjnych. 
Wszystko to dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.
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NA NOCNEJ STRAŻY
Dzięki czterem diodom na podczerwień, w jakie 
wyposażona została kamera Xblitz Dual View, możesz 
z powodzeniem monitorować trasę nie tylko w dzień, 
ale również w nocy.
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SZEROKI ZAKRES TONALNY
Xblitz Dual View nagrywa obrazy o zakresie jasności porównywalnej do zakresu jasności 
widzianego przez człowieka. Wszystko to za sprawą nowoczesnej technologii HDR.

Wideorejestrator Xblitz Dual View monitoruje nie tylko trasę, ale 
również wnętrze pojazdu. Do doskonałe rozwiązanie dla 
kierowców, którzy zawodowo zajmują się przewozem osób.



Z NAGRYWANIEM W PĘTLI
Nośnikiem danych Xblitz Dual View 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) i gdy zabraknie miejsca na 
karcie pamięci, nowe pliki nadpisują najstarsze nagrania.



Kamera rozpocznie rejestrację wideo za każdym razem, gdy wykryje 
ruch przed samochodem. Dzięki temu z łatwością możesz sprawdzić 
czy ktoś zbliżał się do Twojego pojazdu podczas Twojej nieobecności.

DETEKCJA RUCHU



Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych danych w 
momencie kolizji lub nagłego hamowania. Kamera automatycznie 
zabezpieczy wideo przed skasowaniem bez ryzyka nadpisania. 

CZUJNIK G-SENSOR



ZOSTAWIAJ AUTO SPOKOJNY
Zaparkuj samochód, uruchom tryb parkingowy i nie martw się tym, co dzieje się 
z Twoim autem, gdy nie ma Cię w pobliżu. Czujnik G-sensor uruchomi automatyczną 
rejestrację, gdy tylko wykryje niepożądane ruchy wokół Twojego samochodu.



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ DUAL VIEW

Wyświetlacz:      2’’

Rozdzielczość kamery przedniej i tylnej:  2�FHD 1080p

Szeroki kąt widzenia:     tak, 140°

G-Sensor:      tak

Detekcja ruchu:      tak

Tryb parkingowy:      tak

System ADAS (wspomaganie kierowcy):  tak

Tryb nocny :      tak, 4 DIODY IR

Nagrywanie w pętli:     tak

Wbudowana bateria:      tak

Wbudowany mikrofon:     tak

WDR:       tak

Obsługa kart pamięci:      micro SD

Kod EAN:      5902479673356

Kod CN:      85258900

Waga kamerki:      78g

Wymiary kamerki:     88×62×32 mm

Waga pudełka:      229g

Wymiary pudełka:     104×129×68 mm

PN:       XBL-CAR-DR063

Właściciela marki Xblitz

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE


