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[       ]3 MAGNETIC

2,5D SCREEN



DESIGN
Xblitz V3 to kamera samochodowa, która 

będzie idealnie pasować wewnątrz 
każdego pojazdu. Gustowna czerń 

obudowy i duży wyświetlacz sprawiają, że 
kamera prezentuje się nowocześnie. 



ROZDZIELCZOŚĆ 4K
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
podzespołów, Xblitz V3 nagrywa obrazy w 
niesamowitej rozdzielczości 4K. Kamera 
nagrywa obraz cztery razy większy i 
dokładniejszy, niż dostępne powszechnie 
na rynku kamery Full HD.



MODUŁ GPSGPS
W uchwyt kamery samochodowej
Xblitz V3 wbudowany jest moduł GPS,
dzięki któremu możesz rejestrować
pozycję pojazdu na mapie i prędkość
jego ruchu w czasie nagrywania.



WI-FI
Kamera samochodowa Xblitz V3 jest 
wyposażona w funkcję Wi-Fi, dzięki 

której możesz połączyć się z 
urządzeniem za pomocą telefonu. 

Zmieniaj ustawienia, oglądaj i pobieraj 
nagrania - wszystko z poziomu Twojego 

smartfona.



SOCZEWKA 6G
Obiektyw urządzenia składa się z 6 
szklanych soczewek, dzięki czemu 

obraz który dociera do sensora kamery 
jest jasny, ostry i pełen detali.



MAGNETYCZNY
UCHWYT
Aktywny uchwyt 
wideorejestratora Xblitz V3 
pozwala na łatwy montaż i 
demontaż urządzenia. Wystarczy 
jedno kliknięcie, by podłączyć 
kamerę do zasilania lub zabrać ją 
ze sobą. 



EKRAN
2,5D
Wyświetlacz kamery 
samochodowej Xblitz V3 jest 
lekko wypukły, co nadaje 
urządzeniu ekskluzywnego 
wyglądu.



SZEROKI KĄT
WIDZENIA

Obiektyw wideorejestratora Xblitz V3 nagrywa 
obraz w zakresie 150 stopni, dzięki czemu 

urządzenie widzi wszystko co dzieje się przed 
Twoim autem na obu pasach drogi.



1 2 3 4 5 LAST

Krótkie klipy

Automatyczne nadpisywanie Pełna karta

LOOP RECORDING
Nośnikiem danych Xblitz V3 Magnetic  są karty pamięci 

microSD. Dzięki funkcji „Loop-Recording" nie musisz 
martwić się brakiem miejsca i ciągłym usuwaniem 
archiwalnych plików. Rejestrator nagrywa obraz w 

trybie ciągłym (zapis w pętli) i nadpisuje najstarsze 
pliki nowymi nagraniami.



G-SENSOR
Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych
danych w momencie kolizji lub nagłego hamowania. Kamera
automatycznie zabezpieczy pliki wideo z tych zdarzeń przed 
nadpisaniem lub usunięciem przez dalsze nagrywanie wideo.



DANE TECHNICZNE
Model: V3 MAGNETIC

Procesor:

Rozdzielczość nagrywania:

Sensor:

Obiektyw:

Kąt widzenia:

Wymiar:

Waga:

Pamięć:

Format zapisu:

Zasilanie:

USB:

Mikrofon/ Głośnik:

Odbiornik GPS:

Bateria:

G-sensor:

Nagrywanie w pętli:

Szeroki kąt widzenia:

WDR:

Zawartość zestawu:

Nt96670

Max. 4K

SONY IMX 415

6G+IR

150 stopni

50x90x41mm

96g (bez uchwytu)

Karty micro SD do 256GB klasy 10

MP4 H.265

5V

Mini USB (zasilanie)

Wbudowane

Dołączany magnetyczny

Wbudowany superkondensator 2,7V/5F

Tak

Tak

Tak

Tak

Kamera, Taśma 3M, Aktywny Uchwyt,
Czytnik kart microSD, Instrukcja obsługi, Zasilacz

XBL-CAR-DR046Numer produktu:
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