
S7DUO
WIDEOREJESTRATOR FULL HD Z KAMERĄ WSTĘCZNĄ

30
FPS



Obiektyw wideorejestratora Xblitz S7 Duo nagrywa obraz 
w zakresie 170 stopni, dzięki czemu urządzenie rejestruje 
przestrzeń przed pojazdem po obu pasach drogi.

SZEROKI KĄT WIDZENIA



Dzięki zastosowanej funkcji „Loop-Recording" urządzenie rejestruje 
obraz w trybie ciągłym, co oznacza, że stare pliki automatycznie 

nadpisywane są nowszymi. Dane są natomiast gromadzone na 
karcie microSD.

NAGRYWANIE W PĘTLI 



W przypadku kolizji lub nagłego hamowania, kamera automatycznie 
zabezpieczy kluczowe nagrania przed skasowaniem. Wszystko to za 
sprawą wbudowanego G-sensora, który uniemożliwi nadpisanie 
istotnych danych.

CZUJNIK G-SENSOR 



Wideorejestrator samochodowy Xblitz S7 Duo został wyposażony 
w dodatkową, tylną kamerę, która może być wykorzystana jako kamera 
cofania. Jest wodoodporna, dzięki czemu może zostać zamontowana 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.

KAMERA WSTECZNA 



Kamera wsteczna dołączona do zestawu Xblitz S7 Duo ma możliwość 
podłączenia do świateł cofania, dzięki czemu po wrzuceniu biegu wstecznego 

na ekranie wideorejestratora automatycznie pojawi się obraz za samochodem.

PROWADŹ BEZPIECZNIE



Kamera Xblitz S7 Duo posiada także detektor ruchu, który 
rozpocznie nagrywanie, gdy wykryje ruch przed Twoim 

samochodem. Dzięki temu z łatwością możesz sprawdzić 
czy ktoś zbliżał się do pojazdu podczas Twojej 

nieobecności.

DETEKCJA RUCHU



W przypadku wykrycia wstrząsu w czasie postoju, 
kamera rozpocznie nagrywanie krótkiego wideo 

zabezpieczonego przed nadpisaniem. Nie musisz 
zatem obawiać się o Twój pojazd pozostawiony na 

parkingu pośród ciasno zaparkowanych 
samochodów.

TRYB PARKINGOWY 



Przednia kamera Xblitz S7 Duo jest podłączona do zasilania dzięki 
specjalnemu, magnetycznemu uchwytowi. Wystarczy jedno kliknięcie, aby 
zainstalować lub zdemontować urządzenie. Dzięki temu rozwiązaniu, kable 
nie plątają się po desce rozdzielczej, a kamera wygląda elegancko 
i estetycznie.

ŁATWY MONTAŻ



Urządzenie nagrywa w jakości full HD, dzięki czemu obraz jest wyraźny 
i pozwala dostrzec takie detale jak, chociażby numery tablic rejestracyjnych 
innych pojazdów.

FULL HD 



Wideorejestrator Xblitz S7 Duo to nie tylko jakość, ale również zachwycający 
wygląd. Urządzenie swoją stylistyką i elegancką, czarną barwą z pewnością 
zachwyci najbardziej wymagających kierowców.

NOWOCZENY DESIGN



Rozdzielczość nagrywania:

Wyświetlacz:

Szeroki kąt widzenia: 

G-Sensor: 

Nagrywanie w pętli: 

Detekcja ruchu:

WDR:

Aktywny uchwyt magnetyczny:

Wspierany format kart pamięci:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga (netto):

Wymiary:

Waga (brutto):

Wymiary pudełka:

PN:

front: FHD 1080p; tył: HD 720P

IPS 3.0’’

tak

tak

tak

tak

tak

tak

microSD klasy 10 do 64GB

5902479673127

8525 89 00

111 g

95x55x32 (z obiektywem)

527 g 

169x120x71 mm

 XBL-CAR-DR056

DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ S7 DUO


