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[KLASYCZNIE I STYLOWO]
Xblitz Classic to idealne rozwiązanie dla osób 
szukających rejestratora Full HD z czytelnym 
wyświetlaczem LCD. 

W segmencie kamer samochodowych Xblitz 
- model ten zajmuje półkę urządzeń dyskretnych. 
Czarna obudowa - jest nie tylko mniej zauważalna, 
stanowi również elegancki dodatek do każdego 
wnętrza samochodu, nie załamując jego stylistyki. 

blitz Classic wyposażyliśmy w szereg funkcji, X
które poza rejestracją obrazu przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa Twojego pojazdu.

[MONTAŻ NA KLIPS]

[MATOWA OBUDOWA]

[STYLOWA LISTWA]



[JAKOŚĆ FULL HD]
Xblitz Classic charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu, która pozwala na rejestrację znacznie większej 
ilości szczegółów niż popularne kamery samochodowe. Poza zapisem wideo, Classic wyposażona została 
w mikrofon (wyłączany z poziomu menu), który zapisuje sygnał audio, mogący stanowić dodatkowy 
materiał dowodowy w przypadku kolizji.
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FULL HD
1080P

HD
720P

[WBUDOWANY MIKROFON]

[BARDZO DOBRA JAKOŚĆ OBRAZU]



[EKRAN LCD]
blitz Classic posiada idealnie dopasowany rozmiarem ekran LCD (2,7"), na którym wyświetlany jest rejestrowany X

obraz w czasie rzeczywistym jak również mogą być odtwarzane archiwalne pliki wideo zapisane przez kamerę 
na karcie microSD. 

Zarówno port kart microSD jak i przyciski do obsługi urządzenia 
zostały wygodnie rozlokowane w bocznych częściach obudowy.
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2,7"

[WYGODNA NAWIGACJA]

[CZYTELNY WYŚWIETLACZ]

[SLOT MICROSD]



[NAGRYWANIE W PĘTLI]
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Nośnikiem danych kamery blitz Classic mogą być karty pamięci microSD o pojemności do 32GB. X
Jest to przedział pamięci, pozwalający na jednorazowy zapis długiej trasy. Nie musisz jednak 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.
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[TRYB NOCNY]
Tryb zapisu po zmierzchu wspomaga 
rejestrację obrazu przy słabych warunkach 
oświetleniowych. 

Tryb nocny uruchamiany jest automatycznie 
i dodatkowo wspierany jest przez cztery 
diody doświetlające umieszczone 
z przodu kamery.

[4 DIODY DOŚWIETLAJĄCE]

[PORT AUDIO/WIDEO]

[PORT HDMI]
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Classic X

Procesor:                                                          

Wyświetlacz:                                                  

Kąt widzenia:                                                       

G-SENSOR:                                                    

Rozdzielczość wideo: 

Format pliku:

Karta pamięci:

Porty:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Typ zasilania:

Wymiary:

Zawartość zestawu:

GP1248

2,7 cala

120°

Tak

max. 1920x1080P

*.AVI

MicroSD do 32GB (klasa 10)

mini HDMI, mini USB, A/V

Tak

Wbudowany mikrofon / głośnik

USB 5V / 1A

72x65x30mm

Kamera Xblitz Classic, ładowarka 
samochodowa, instrukcja obsługi
kabel USB, przyssawka mocująca, 
czytnik kart microSD.


