
REJESTRATOR SAMOCHODOWY FULL HD



Obiektyw wideorejestratora Xblitz Go Ride nagrywa obraz w zakresie 
170 stopni, dzięki czemu urządzenie widzi wszystko co dzieje się przed 
Twoim autem na obu pasach drogi.

SZEROKI KĄT WIDZENIA



Kamera GO Ride pracuje także w trybie nocnym. Nie musisz się 
zatem obawiać, że zdarzenia drogowe do jakich dojdzie po 
zmroku nie zostaną zarejestrowane. 

TRYB NOCNY



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



Nośnikiem danych Xblitz Go Ride 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. 

NAGRYWANIE W PĘTLI



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. 

TRYB PARKINGOWY



Nagrywaj w jakości full HD! Wysoka rozdzielczość to więcej 
szczegółów i lepsza widoczność tablic rejestracyjnych. 
Wszystko to dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa. 

JAKOŚĆ FULL HD 1080p



Zastosowany sensor marki Sony pozwala na nagrywanie w świetnej 
jakości nie tylko w dzień, ale również w nocy. 

SENSOR SONY STRAVIS IMX307



Dzięki aktywnemu uchwytowi, możesz z łatwością wypinać 
kamerę bez konieczności demontowania całej konstrukcji. 
Zastosowane rozwiązanie zapewnia stabilne mocowanie 
kamery, a także umożliwia ładowanie za pomocą kabla 
podłączanego bezpośrednio do uchwytu.

AKTYWNY UCHWYT



Wideorejestrator włącza się automatycznie, gdy tylko przekręcisz 
kluczyk w stacyjce swojego samochodu. Nie musisz zatem pamiętać 
o każdorazowym uruchamianiu urządzenia — nic nie umknie
czujnemu oku naszej kamery. 

AUTO NAGRYWANIE





DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość:      Full HD 1080p

Sensor:       Sony IMX307 Stravis 2 Mpx

Procesor:      GP5168

Kąt widzenia:      170°

Obiektyw 6G:      tak

Tryb parkingowy:      tak

Automatyczny start/stop nagrywania:   tak

Nagrywanie w pętli:     tak

Mikrofon/Głośniki:      tak

USB:        Mini USB

Bateria:       300 mAh

Obsługa kart pamięci SD:     micro SD do 64 GB

Aktywny uchwyt:     tak

Kod EAN:      5902479672793

Kod CN:      85258091

Waga kamerki:      56g

Wymiary kamerki:     53×40×53 mm

Waga pudełka:      324g

Wymiary pudełka:     80×146×117 mm

PN:       XBL-CAR-DR053

MODEL: XBLITZ GO RIDE


