
WIDEOREJESTRATOR JAZDY W LUSTERKU FULL 
HD Z KAMERĄ COFANIA 

MIRROR HQ



Wideorejestrator Xblitz Mirror HQ został wyposażony 
w wysuwany obiektyw — dzięki temu urządzenie w całości 
pokrywa fabryczne lusterko samochodowe i idealnie do 
niego przylega.

WYSUWANY OBIEKTYW



Producenci wideorejestratora postawili na komfort użytkowania. 
Kamera sterowana jest dotykowo, a zatem w wygodny sposób 
dostosujesz funkcjonalność urządzenia do własnych potrzeb.

PANEL DOTYKOWY 



Wideorejestrator nagrywa obraz w zakresie 150 stopni 
z przodu i 120 stopni z tyłu, co pozwala na wygodną 
obserwację szerokiej przestrzeni przed, jak i za pojazdem.

SZEROKI KĄT WIDZENIA



Przednia kamera wideorejestratora Xblitz Mirror HQ nagrywa obraz 
w jakości full HD, dzięki czemu żaden szczegół nie umknie Twojej 
uwadze.

ŚWIETNA JAKOŚĆ OBRAZU  



„Loop-Recording" to funkcja, dzięki której stare pliki automatycznie 
nadpisywane są nowymi. Nie musisz zatem obawiać się o brak 
miejsca na dysku. Urządzenie zrobi wszystko za Ciebie!

NAGRYWANIE W PĘTLI 



Wbudowany G-sensor zabezpieczy kluczowe dane na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. Po wykryciu wstrząsu dane nie 
będą automatycznie nadpisywane, dzięki czemu nie utracisz cennych 
nagrań.

CZUJNIK G-SENSOR



W zestawie z wideorejestratorem Xblitz Mirror HQ znajduje się 
również kamera cofania, która ułatwi Ci manewrowanie 
pojazdem w czasie parkowania.

KAMERA WSTECZNA



Wideorejestrator marki Xblitz to nie tylko jakość, ale również 
imponujący wygląd. Urządzenie jest stylowe i eleganckie, dzięki 
czemu sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających kierowców.

NOWOCZESNY DESIGN



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Xblitz:

DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ MIRROR HQ

Rozdzielczość nagrywania:

Szeroki kąt widzenia: 

Obsługa kart micro SD:

Automatyczny podgląd 

w momencie cofania:

G-Sensor:

Tryb parkingowy: 

Nagrywanie w pętli:

Detekcja ruchu:

Wbudowana bateria:

Wbudowany mikrofon:

Wyświetlacz 5”:

Wysuwany obiektyw:

Wymiary (netto):

Waga (netto):

Wymiary (brutto):

Waga (brutto):

Kod EAN:

Kod CN:

PN:
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25.8 x 7.5 x 4 cm

250 g

34 x 12 x 6,6 cm

832 g

5902479673288

85258900

XBL-CAR-DR058

przednia: Full HD 1080, 30 FPS; dodatkowa: HD 720p
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