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JAKOŚĆ FULL HD
Ciesz się nagraniami wideo w jakości Full HD wspieranej przez
sensor SONY EXMOR! Nagranie wysokiej rozdzielczości, to więcej
szczegółów, lepsza widoczność np. tablic rejestracyjnych i wszystkich
innych elementów trasy, które możesz dostrzec na nagraniu.

1080P

720P



APLIKACJA MOBILNA 
Kamera Xblitz S4 jest obsługiwana z pomocą specjalnej aplikacji,
którą można pobrać na urządzenie korzystające z systemów
operacyjnych iOS lub Android. Dzięki aplikacji możesz oglądać
nagrania z kamery na swoim telefonie.

WI-FI



ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki kamerze Xblitz S4 zarejestrujesz i zauważysz

więcej! Szeroki kąt widzenia rejestratora sprawi,
że nic nie umknie zapisowi wideo.  

140°



BUDOWA

WYGODNY MONTAŻ 
Xblitz S4 posiada uchwyt przyklejany 
do szyby auta. Zamontowanie kamery
do uchwytu jest intuicyjne i wykonywane
jednym, prostym ruchem. 

XBLITZ S4 to urządzenie funkcjonalne,
wygodne w użytkowaniu, o małym
i dyskretnym wyglądzie, zapewniające
bezpieczeństwo, wykonane z materiałów
wysokiej jakości.

DUŻY, FUKNCJONALNY PRZYCISK
Przycisk ochrony obecnego
nagrania przed nadpisaniem.

OBROTOWA GŁOWICA
Funkcja obrotowej głowicy pozwala
na ustawienie odpowiedniego kąta

widzenia obiektywu kamery. 



SUPER KONDENSATOR
Xblitz S4 posiada innowacyjny system zasilania wewnętrznego,
oparty o wbudowany super kondensator, który stabilnie podtrzymuje
pracę kamery w trybach pracy końcowej. Posiada znacznie dłuższą
żywotność niż konwencjonalne zasilanie bateryjne. Bardzo dobrze
znosi wysokie i niskie temperatury występujące w kabinie samochodu.



NAGRYWANIE
W PĘTLI
Nośnikiem danych w Xblitz S4 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) - 
oznacza to nic innego, jak nadpisywanie starszych plików
plikami nowszymi.



G-SENSOR
Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych
danych w momencie kolizji lub nagłego hamowania. Kamera
automatycznie zabezpieczy przed skasowaniem pliki wideo
(z najbliższego przedziału czasowego), które nie zostaną
nadpisane w przypadku kontynuacji funkcji nagrywania.



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz  X S4

Procesor:                                                          

Sensor:                                                  

Wyświetlacz: 

Kąt widzenia:                                               

Złącza:

Obiektyw:

G-SENSOR:                                                    

Rozdzielczość wideo: 

Format video:

Karta pamięci:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Typ zasilania:

Bateria:

Zawartość zestawu:

NTK96658

IMX323

Brak

140°

mini USB

6G

Tak

max. 1920x1080 

H.264

Karty micro SD do 64GB

Tak

Wbudowany mikrofon/głośnik

USB 5V 1,5A

Brak. Super kondensator 2,7V/5F

Kamera Xblitz S4, zasilacz, czytnik kart
pamięci, uchwyt mocujący,
instrukcja obsługi
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