
MIRROR VIEW
REJESTRATOR JAZDY W LUSTERKU FULL HD Z KAMERĄ COFANIA



Ten nowoczesny wideorejestrator umieszczony w lusterku 
samochodowym umożliwia nagrywanie obrazu w zakresie 130 
stopni. Szeroki kąt widzenia pozwala na swobodną obserwację 
obydwu pasów ruchu.

SZEROKI KĄT WIDZENIA



HDR
Technologia HDR pozwala na rejestrację bardziej szczegółowego 

obrazu w zmiennycvh warunkach oświetleniowych w polu widzenia 
kamery (np. w nocy).



Dzięki funkcji „Loop-Recording" nie musisz obawiać się o brak miejsca 
i ciągłe usuwanie archiwalnych plików. Rejestrator automatycznie 
nadpisuje stare pliki nowszymi. Nośnikiem danych w urządzeniu są 
karty pamięci microSD.

NAGRYWANIE W PĘTLI 



Xblitz Mirror View nagrywa obraz w wysokiej 
jakości Full HD, dzięki czemu żaden detal nie 
umknie Twojej uwadze.

FULL HD 



Xblitz Mirror View to urządzenie 2 w 1. Rejestruje obraz nie tylko z przodu, ale 
również z tyłu pojazdu. Wszystko za sprawą dodatkowej, tylnej kamery, 
stanowiącej część zestawu.

KAMERA WSTECZNA 



Urządzenie automatycznie uruchomi rejestrację obrazu, 
gdy wykryje ruch w polu widzenia kamery. Dzięki temu 
z łatwością sprawdzisz, czy ktoś zbliżał się do pojazdu 
podczas Twojej nieobecności.

DETEKCJA RUCHU



Ta przydatna funkcja sprawia, że wideorejestrator uruchomi się automatycznie 
i rozpocznie nagrywanie, gdy tylko urządzenie wykryje wstrząsy w czasie postoju 
samochodu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zidentyfikować sprawcę kolizji. 

TRYB PARKINGOWY 



Wideorejestrator Xblitz Mirror View  jest wyjątkowo łatwy w instalacji. 
Wystarczy tylko przymocować urządzenie do fabrycznego lusterka w Twoim 
samochodzie i gotowe!

ŁATWY MONTAŻ



W  razie kolizji lub nagłego hamowania funkcja G-sensor zabezpieczy 
kluczowe dane przed nadpisaniem. Standardowo urządzenie nagrywa w pętli, 
nadpisując stare pliki nowszymi, jednak w razie nieprzewidzianych zdarzeń, 
zastosowana technologia zabezpiecza przed utratą danych.

CZUJNIK G-SENSOR 



Xblitz Mirror View to gustowny i minimalistyczny wideorejestrator, dyskretnie 
ukryty w lusterku samochodowym. To produkt, który zachwyci najbardziej 
wymagających kierowców.

NOWOCZENY DESIGN



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ MIRROR VIEW

Rozdzielczość nagrywania:

Wyświetlacz:

Szeroki kąt widzenia:

G-Sensor:

Nagrywanie w pętli:

Detekcja ruchu:

HDR:

Wspierany format kart pamięci:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga:

Wymiary:

Waga pudełka

Wymiary pudełka:

PN:

front: Full HD; tył: VGA 640x480

5.0’’

tak

tak

tak

tak

tak  

microSD

5902479673097

85258900

242 g

315x75x35 mm

805,6 g

337x118x60 mm

XBL-CAR-DR055


