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Wideorejestrator Xblitz S6 nagrywa obraz pod kątem 145 
stopni, dzięki czemu urządzenie zarejestruje szeroką 
przestrzeń po obydwu stronach drogi.

SZEROKI KĄT WIDZENIA



Dzięki zastosowanej funkcji „Loop-Recording" nie musisz obawiać 
się o brak miejsca na urządzeniu i ciągłe usuwanie archiwalnych 
plików. Rejestrator automatycznie nadpisuje stare pliki nowszymi.

NAGRYWANIE W PĘTLI 



Nasz wideorejestrator samochodowy Xblitz S6 nagrywa 
w doskonałej jakości 2K, dzięki czemu żaden szczegół 
nie umknie czujnemu oku kamery.

ŚWIETNA JAKOŚĆ OBRAZU  



Niewielki rozmiar kamerki samochodowej Xblitz S6 sprawia, że 
urządzenie jest dyskretne i praktycznie niewidoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

KOMPAKTOWY ROZMIAR 



Obsługa urządzenia odbywa się za pośrednictwem 
wygodnej aplikacji DVR-N3. Wbudowane Wi-Fi 
pozwala na sterowanie wideorejestratorem i podgląd 
obrazu i nagrań z poziomu telefonu. Funkcję 
Wifi wykorzystasz także do przesyłania 
danych zgromadzonych na karcie pamięci
do pamięci telefonu.

ŁATWA OBSŁUGA



Obraz w jakości 2K to lepsza i dokładniejsza widoczność 
szczegółów. Z wideorejestratorem Xblitz S6 z łatwością 
dostrzeżesz numery tablic rejestracyjnych mijających Cię 
pojazdów.

ROZDZIELCZOŚĆ 2K



Xblitz S6 posiada także diodę, która uaktywnia się zaraz po 
włączeniu kamery. Świeci ona światłem ciągłym gdy jest 
włączona i mruga gdy obraz jest nagrywany.

ŚWIECĄCA DIODA



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 nieprzewidziany 
zdarzeń, zastosowana technologia zabezpiecza przed utratą danych.

CZUJNIK G-SENSOR



Dzięki wygodnej taśmie mocującej, z łatwością przyczepisz 
kamerkę do przedniej szyby swojego samochodu. Wystarczy kilka 
ruchów i możesz ruszać w drogę!

ŁATWY MONTAŻ

TAŚMA MOCUJĄCA



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Xblitz:

DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ S6

Rozdzielczość nagrywania:

Szeroki kąt widzenia: 

Kodek H.265:

Obsługa kart micro SD:

Wi-Fi:

G-Sensor: 

Nagrywanie w pętli: 

Aplikacja mobilna:

Wyświetlacz:

Mikrofon/głośnik:

Zasilanie:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga (netto):

Wymiary kamery:

Waga (brutto):

Wymiary pudełka:

max 1440p

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

brak

tak

USB

5902479673257

85258900

65,6 g

7,8x3,4x4,5 cm

345,6 g

18,15x13,6x4,5 cm


