
[DUAL CORE]
KAMERA SAMOCHODOWA FULL HD DVR Z KAMERĄ COFANIA...
KARTA PRODUKTOWA

NAGRYWANIE
W PĘTLI

G-SENSOR

EKRAN LCD

KĄT WIDZENIA 
170°

170°

1080P

PRZEDNIA
KAMERA

OBSŁUGA
KART

MICRO
SDDUAL

CAM

TRYB
PARKINGOWY

3,0"



170°
kąt widzenia

[JAKOŚĆ FULL HD]
Xblitz Dual Core rejestruje obraz w rozdzielczości 
Full HD, co zapewnia wysoką jakość nagrania. 
Filmy są zawsze ostre i pełne detali.

1080P720P
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[SOLIDNA  I FUNKCJONALNA]
Do stworzenia kamery blitz Dual Core wykorzystaliśmy materiały najwyższej klasy.X
Zarówno obudowę jak i obiektyw rejestratora otacza metalowa ramka, która 
chroni kamerę przed uszkodzeniami,a oprócz tego dodaje jej niewątpliwego uroku.   

3,0" LCD

[CZYTELNY WYŚWIETLACZ]
Mimo małych rozmiarów - rejestrator
posiada duży wyświetlacz pokrywający
prawie cały tylny panel, co sprawia,
że kamera nie tylko wygląda nowocześnie,
ale również jest prosta w obsłudze.  

[POKAŹNY OBIEKTYW]
Punktem centralnym kamery jest szeroki
obiektyw, zbudowany ze szklanych
soczewek. 

[WYGODNE PRZYCISKI]
Nasza kamera została wyposażona w duże
przyciski funkcyjne, dzięki temu obsługa
jest bardzo wygodna i intuicyjna.
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[DOSTRZEGAJ WIĘCEJ]
Xblitz Dual Core składa się z dwóch kamer - przedniej i tylnej. 
Szerokokątne obiektywy obu kamer gwarantują duże pole widzenia, 
dzięki czemu widzisz i rejestrujesz więcej, szczególnie w przypadku
przedniego rejestratora gdzie kąt widzenia wynosi aż 170°natomiast ich praca 
odbywa się jednocześnie. Tylnia kamera pełni także funkcję kamery cofania.
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[CZUJNIK RUCHU]

[TRYB PARKINGOWY]
Tryb parkingowy to funkcja, dzięki której Twój samochód jest bezpieczny.
Urządzenie w przypadku wstrząsu spowodowanego np. stłuczką parkingową
lub w przypadku wykrycia ruchu - zaczyna nagrywać rejestrując zdarzenie.
Nie musisz przebywać w aucie, żeby wideorejestrator chronił Twój pojazd.

Oprócz trybu parkingowego,
Kamera posiada czujnik ruchu,
który zaczyna nagrywać, gdy
tylko wykryje ruch w polu widzenia
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[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.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl06



[NAGRYWANIE W PĘTLI]
Nośnikiem danych kamery blitz Dual Core są karty pamięci microSD . Dzięki funkcji „Loop-Recording” nie musisz X
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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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Dual Core X

Procesor:                                                          

Sensor przedniej kamery:                                                  

Wyświetlacz:                                                  

Kąt widzenia:

G-SENSOR:                                                    

Rozdzielczość wideo: 

Format video/zdjęć:

Karta pamięci:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Typ zasilania:

Temperatura przechowywania:

Temperatura pracy:

Zawartość zestawu:

Allwinner V3S

OV2710

LCD 3,0"

Przód 170° / tył 120°

Tak

Przód 1080p / tył 480p

.MOV / JPEG

Obsługa kart pamięci microSD

Tak

Wbudowany mikrofon/głośnik

USB 5V

-25 ~85°C

-10 ~ 50°C

Kamera Xblitz Dual Core, kamera
wsteczna, kabel do kamery cofania, 
ładowarka, czytnik kart pamięci, instrukcja 
obsługi
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