
WIDEOREJESTRATOR JAZDY W LUSTERKU FULL 
HD Z KAMERĄ COFANIA 

MIRROR HQ PLUS

2,5D 
GLASS



Xblitz Mirror HQ plus to nowoczesny podwójny 
wideorejestrator jazdy ukryty w lusterku 
samochodowym. Rejestruje drogę przed autem i za 
nim, jednocześnie pełniąc rolę tradycyjnego lusterka 
wstecznego. Pod hartowanym szkłem 2,5D znajduje 
się czuły wyświetlacz LCD, na którym możesz 
podejrzeć film z trasy lub zobaczyć obraz z kamery 
cofania, co ułatwi Ci precyzyjne parkowanie. 

FULL SCREEN MODE



"Loop-recording" to rozwiązanie, w które wyposażamy wszystkie 
nasze kamery samochodowe. Dzięki nagrywaniu w pętli nie musisz 
pamiętać o czyszczeniu karty pamięci, bo najnowsze filmy 
automatycznie nadpisują się nad starszymi nagraniami. Brak 
miejsca na dysku? Nie z Xblitz Mirror HQ Plus!

NAGRYWANIE W PĘTLI 



Obawiasz się, że w razie stłuczki czy wypadku zapomnisz 
zabezpieczyć nagranie i ważny dowód nadpisze się w pętli? 
Spokojnie! Czujnik przeciążeniowy G-Sensor zadba o to, abyś miał 
ważny dowód z kolizji. Wykryje ostre hamowanie, stłuczkę, a nawet 
gwałtowne skręty kierownicą i zabezpieczy odpowiednie nagranie ze 
specjalnym folderze. Czułość G-sensora można regulować.  

G-SENSOR



Wideorejestrator Xblitz Mirror HQ Plus to idealne 
połączenie lusterka i kamery samochodowej. Sterowanie 
nią jest proste — wystarczy dotknąć ekranu! Panel 
dotykowy ukryty za hartowanym szkłem pokrywa całą 
powierzchnię lusterka i znacząco zwiększa wygodę 
korzystania z urządzenia.

PANEL DOTYKOWY



Wideorejestrator Xblitz mirror HQ Plus składa się z 3 elementów — lusterka z wyświetlaczem i panelem dotykowym, ukrytego 
w jego obudowie wideorejestratora jazy oraz małej kamery cofania. Dzięki niej manewrowanie na zatłoczonym parkingu będzie 
łatwe i bezpieczne. Gdy tylko włączysz wsteczny, na ekranie lusterka wyświetli się obraz z tylnej kamery, dzięki któremu 
unikniesz uderzenia w przeszkodę w trakcie parkowania.

DOSTRZEGAJ WIĘCEJ - KAMERA WSTECZNA



Wygodna obserwacja drogi przed i za pojazdem jest możliwa dzięki 
dwóm kamerom. Szeroki kąt widzenia przedniej kamery (150°) 
pozwala także na nagranie dwóch pasów drogi wraz z poboczem, aby 
w razie kolizji mieć pełny obraz sytuacji. Dzięki Xblitz Mirror HQ Plus 
masz dowód!

SZEROKI KĄT WIDZENIA



Tryb parkingowy w kamerze Xblitz Mirror HQ Plus znacząco zwiększy ochronę Twojego samochodu, 
nawet wtedy, gdy nie ma Cię w środku. Wideorejestrator uruchomi się automatycznie, gdy wykryje 
wstrząs. Rozpocznie nagrywanie i łatwo zidentyfikujesz sprawcę kolizji.  

TRYB PARKINGOWY



Xblitz Mirror HQ Plus to wideorejestrator rejestrujący obraz w 
rozdzielczości Full HD. I to z obu stron pojazdu! Zarówno przednia, 
jak i tylna kamera cofania dysponują tą samą, wysoką rozdzielczością, 
która gwarantuje czytelny obraz pełen szczegółów.

2XFULL HD



Wideorejestrator samochodowy w lusterku Xblitz mirror HQ Plus to 
nie tylko bezpieczeństwo jazdy, czytelne nagrania i komfort cofania. 
To także nowoczesny, profesjonalny design, który trafi w gust 
najbardziej wymagających kierowców.

PROFESJONALNY DESIGN



Kamera w lusterku Xblitz Mirror HQ Plus ukryta jest dyskretnie w obudowie. 
Regulowany, wysuwany obiektyw pozwala na precyzyjne i indywidualne 
ustawienie kąta widzenia i dostosowanie go do Twoich preferencji i kształtu 
przedniej szyby samochodu. Po skończonej jeździe możesz wsunąć obiektyw 
do obudowy tak, aby był niemal niewidoczny. 

WYSUWANY OBIEKTYW



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Xblitz:

DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ MIRROR HQ PLUS

Rozdzielczość nagrywania:

Szeroki kąt widzenia: 

Obsługa kart micro SD:

Automatyczny podgląd w momencie cofania: 

G-sensor: 

Tryb parkingowy:

Nagrywanie w pętli:

Wbudowana bateria:

Wbudowany mikrofon: 

2xFull HD 1080p
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Wyświetlacz pełnoekranowy: 

Wysuwany obiektyw:

Wymiary (netto):

Wymiary (brutto):

Waga (netto):

Waga (brutto):

Kod EAN:

Kod CN:

PN:
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25,6 x 7,3 x 4 cm

34.1 x 12.1 x 6,6 cm

337 g

938 g

5902479673295

85258900

XBL-CAR-DR059


