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JAKOŚĆ FULL HD
Ciesz się nagraniami wideo w jakości Full HD!
Nagranie wysokiej rozdzielczości, to więcej
szczegółów, lepsza widoczność np. tablic
rejestracyjnych.



PRZEJRZYSTOŚĆ
PARKOWANIA

Xblitz S5 DUO posiada w zestawie kamerę wsteczną,
którą można zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

pojazdu. Kamera ta pełni funkcję kamery cofania - na
 wyświetlaczu rejestratora automatycznie ukazuje się obraz 

kamery wstecznej, gdy cofamy pojazdem.



ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki kamerze Xblitz S5 DUO zarejestrujesz i zauważysz

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



WYGODNY MONTAŻ 
 Koniec ze skomplikowanym montażem kamery samochodowej!

Xblitz S5 DUO posiada aktywny uchwyt, który przyklejasz do
szyby auta. Zamontowanie kamery do uchwytu jest intuicyjne

i wykonuje się je jednym prostym ruchem. 



DETEKCJA RUCHU 
Aktywna detekcja ruchu każdorazowo uruchomi krótki zapis
audio-wideo jeżeli wykryje ruch przed samochodem. Detekcja
ruchu pozwala zarejestrować np. kto zbliżał się do samochodu.
Podczas Twojej nieobecności. 



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.



LOOP RECORDING
Nośnikiem danych Xblitz S5 DUO 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.



TRYB PARKINGOWY
Tryb parkingowy to funkcja, dzięki której Twój samochód 

jest bezpieczny. Urządzenie w przypadku wstrząsu
spowodowanego np. stłuczką parkingową zacznie

nagrywać rejestrując zdarzenie. Nie musisz przebywać
w aucie żeby wideorejestrator chronił Twój pojazd.

 



[DANE TECHNICZNE]
Model: XBLITZ S5 DUO

Procesor:

Rozdzielczość nagrywania:

Sensor:

Obiektyw:

Kąt widzenia:

Wymiar:

Waga:

Wyświetlacz: 

Pamięć:

Format zapisu:

Zasilanie:

USB:

Mikrofon/ Głośnik:

Bateria:

Aktywny Uchwyt:

G-sensor:

Tryb Parkingowy:

Nagrywanie w pętli:

Detekcja ruchu:

Szeroki kąt widzenia:

HDR:

Zawartość zestawu:

JL5401

Przód: Full HD 1920x1080, tył: 640x480

Przód: GC2053

4G

120 stopni

82x61x29 mm

105g

2,45 cala

Karty micro SD do 32GB klasy 10

MOV

5V

Micro USB (alternatywne źródło zasilania)

Wbudowane

Tak. Wbudowany akumulatorek

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Kamera, Kamera wsteczna, Czytnik kart pamięci
microSD, Ładowarka, Uchwyt aktywny, Przewód
USB, Przewód AV (do kamery tylnej), Instrukcja

XBL-CAR-DR045Numer produktu:


