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ROZDZIELCZOŚĆ
Kamera samochodowa Xblitz GO2 obsługuje 

rozdzielczość 2.7K, nagrywając obraz o rozmiarach 
2592x1600 pikseli i dając Ci pełne detali filmy, o jakości 

znacznie lepszej od wideo uchwyconych przez 
wideorejestratory pracujące w standardzie FullHD.



TRYB NOCNYNOCNY
Kamera została wyposażona w tryb nocny, dzięki
któremu Twoje nagrania zarejestrowane po zachodzie
słońca będą niezwykle czytelne.



AKTYWNY 
UCHWYT
Wystarczy jedno kliknięcie, by zabrać 
Xblitz GO2 ze sobą. Dzięki aktywnemu 
uchwytowi ze złączem wielostykowym, 
kamera samochodowa jest zasilana 
przez uchwyt – nie musisz więc walczyć 
z przewodami, gdy chcesz ją odpiąć lub 
ponownie podpiąć.



DESIGN
Xblitz GO2 jest niewielkim, gustownym 

wideorejestratorem który będzie pasować 
do wnętrza każdego samochodu. 

WYSOKA  
JAKOŚĆ 
MATERIAŁÓW



8XDIODY IR
Dzięki dodatkowemu doświetleniu z użyciem 

diod IR (8x) na światło podczerwone, wideo 
z kamery samochodowej Xblitz GO2 są zawsze 

niezwykle czytelne - nawet te nagrywane w 
trudnych warunkach oświetleniowych.



TRYB NOCNY
tryb nocny. Nagrania zarejestrowane w nocy 

jeszcze nigdy nie były tak czytelne, a wszystko 
dzięki zastosowaniu Sensoru Sony Starwis oraz

Xblitz GO2 posiada wysoko zaawansowany

diod IR.
8X

ZWYKŁY
SENSOR

BEZ
DIOD IR

SENSOR SONY 
Xblitz GO2 korzysta z nowoczesnego sensora marki Sony, dzięki 
któremu nagrania są jasne, przejrzyste i pełne detali, nawet w nocy.

8X

ZWYKŁY
SENSOR

BEZ
DIOD IR



RUCH BEZ ROZMAZANIA
Xblitz GO2 potrafi nagrywać filmy w rozdzielczości FullHD z 60 klatkami na 
sekundę, tworząc płynne nagrania wideo na których widzisz dokładnie co 
dzieje się w każdej sekundzie uchwyconej sceny.

 



Kamera Xblitz GO2 pracuje na 
nowoczesnym procesorze 
HiSilicon od Huawei  
zapewniającym bardzo dużą moc 
obliczeniową, odpowiednią
do przetwarzania filmów o dużej 
rozdzielczości.



ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki 140-stopniowemu kątowi widzenia, 

kamera samochodowa Xblitz GO2 widzi 
więcej niż tylko przestrzeń bezpośrednio 

przed twoim samochodem. Z naszym 
wideorejestratorem, masz pełną kontrolę 

nad całą szerokością drogi.

SZEROKI KĄT
WIDZENIA



H.265
THE
NEWEST

CODEC

KOMPRESJA BEZ STRAT
GO2 nagrywa filmy w najwyższej jakości, które nie ważą dużo. Wszystko dzięki zastosowaniu najnowszego kodeka H.265 
(HEVC).  Jego nowoczesny algorytm dzieli obraz na większe bloki niż kodek H.264, co sprawia, że musi zapamiętać mniej 

porcji, zmniejszając zarazem rozmiar wideo. Kodek H.265 może kompresować nagrania dwa razy bardziej niż kodek H.264, 
zachowując ten sam poziom jakości.



Kamera Xblitz GO2 obsługuje karty pamięci do 256 GB.
Pojemniejsza karta, to więcej zapisanych nagrań, które
możesz obejrzeć nawet po długim czasie. Warunkiem 
obsługi kart o pojemności 256 GB jest użycie karty
o odpowiednich parametrach.

microSD DO GB256

NACIŚNIJ TU
POZNAJ REKOMENDOWANE KARTY

https://xblitz.pl/pl/xblitz-go2-zalecane-karty-pamieci


1 2 3 4 5 LAST

Krótkie klipy

Automatyczne nadpisywanie Pełna karta

LOOP RECORDING
Nośnikiem danych Xblitz GO2  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.



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.



TRYB PARKINGOWY
Tryb parkingowy to funkcja, dzięki której Twój samochód 

jest bezpieczny. Urządzenie w przypadku wstrząsu
(spowodowanego np. stłuczką parkingową) zacznie 

rejestrować zdarzenie. Nie musisz przebywać w aucie,
żeby wideorejestrator chronił Twój pojazd.

 



DODAJ GPS
Kamera samochodowa Xblitz GO2 
może korzystać z dodatkowego 
modułu GPS, by poza materiałem 
wideo rejestrować również położenie 
i prędkość z jaką porusza się pojazd. 
Moduł GPS nie jest dołączony do 
zestawu z wideorejestratorem.

 



DANE TECHNICZNE
Model: XBLITZ GO2

Procesor:

Rozdzielczość nagrywania:

Sensor:

Obiektyw:

Kąt widzenia:

Wymiar:

Waga:

Wyświetlacz: 

Pamięć:

Format zapisu:

Zasilanie:

USB:

Mikrofon/ Głośnik:

Bateria:

Aktywny Uchwyt:

G-sensor:

Tryb Parkingowy:

Nagrywanie w pętli:

Szeroki kąt widzenia:

WDR:

Zawartość zestawu:

Hi3556V200

Max 2592x1600 

SONY IMX335

6G+IR

140 stopni

56mm/52mm/34mm

58 g

2 cale

Karty micro SD do 256 GB

MP4 H.264 lub H.265

5V 1,5A

Mini USB (zasilanie kamery)

Tak

Wbudowany akumulatorek

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Kamera, Uchwyt samochodowy, Instrukcja obsługi, 
Czytnik kart microSD, Ładowarka, Kabel USB

XBL-CAR-DR046Numer produktu:

https://www.youtube.com/watch?v=7klSDg8feWE&feature=youtu.be
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