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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 i wszystkich innych elementów
trasy, które możesz dostrzec na nagraniu.

1080P



ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki kamerze Xblitz Z4 zarejestrujesz i zauważysz

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



6x DIODY IR
Xblitz Z4 znakomicie sprawdzi się podczas
rejestrowania trasy nocą. Sensor, jasny obiektyw
i wbudowane diody IR zapewnią wysoką jakość
nagrań po zmroku. 



TRYB PARKINGOWY
Tryb parkingowy to funkcja, dzięki której Twój samochód 
jest bezpieczny. Urządzenie w przypadku wstrząsu
(spowodowanego np. stłuczką parkingową) rejestrować
zdarzenie. Nie musisz przebywać w aucie, żeby
wideorejestrator chronił Twój pojazd.
 



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.



NAGRYWANIE W PĘTLI
Nośnikiem danych w Xblitz Z4 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.



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz  X Z4

Procesor:                                                          

Sensor:                                                  

Wyświetlacz: 

Kąt widzenia:                                               

Złącza:

Obiektyw:

G-SENSOR:                                                    

Rozdzielczość wideo: 

Format video:

Karta pamięci:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Zasilanie:

Bateria:

Zawartość zestawu:

Ax3282

2 cale

110°

mini USB

4G

Tak

Max Full HD  

.avi MJPG

Karty micro SD do 32GB

Tak

Wbudowany mikrofon i głośnik

5V 0.5A

Wbudowany akumulatorek

Kamera Xblitz Z4, zasilacz, czytnik kart
pamięci, uchwyt mocujący, kabel USB,
instrukcja obsługi
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