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[3 MAGNETYCZNE UCHWYTY]
blitz P500 posiada w zestawie aż trzy uchwyty mocujące, wyposażone w magnesX

ułatwiający montaż i demontaż kamery. Uchwyty samochodowe pozwalają
na wygodne używanie kamery w dwóch różnych pojazdach - bez problematycznego 
demontażu uchwytów. Natomiast płaski uchwyt pozwala na zamontowanie kamery
na statywie/tripodzie. Rejestrator samochodowy jeszcze nigdy nie był tak funkcjonalny! 

[GŁÓWNY UCHWYT] [ALTERNATYWNY UCHWYT]
ION

[UCHWYT NA STATYW]
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[JONIZATOR]
Kamera samochodowa blitz P500 to pierwszy rejestrator X
jazdy z wbudowanym jonizatorem poprawiającym jakość
powietrza w Twoim samochodzie. Odpowiednia jonizacja
powietrza pozytywnie wpływa na samopoczucie i stan 
emocjonalny człowieka, a tym samym poprawia komfort
podróżowania.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[OBIEKTYW 6G]
Nasza kamera została wyposażona w szklany obiektyw zbudowany z aż 6 soczewek.
Dzięki zaawansowanej optyce blitz P500 jest w stanie zarejestrować więcej szczegółów,X
obraz jest ostry i wyraźny, co ma kolosalne znaczenie w razie potrzeby odczytania
tablic rejestracyjnych, np. w przypadku kolizji parkingowej .
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[JAKOŚĆ FULL HD]
Xblitz P500 rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD,
co zapewnia najwyższą jakość nagrania. Dzięki wysokiej 
rozdzielczości filmy są ostre, pełne detali.
Z blitz P500 masz pewność, że nic nie przeoczysz.X

150°
kąt widzenia

1080P720P



[NOCNY TOWARZYSZ]
Kamera blitz P500 rejestruje obraz najwyższej jakości również w słabych warunkach oświetleniowych.X
Dzięki zastosowaniu technicznie zaawansowanego sensora firmy Sony oraz jasnego obiektywu F2.0,
nagrywanie nawet w nocnych sceneriach nie stanowi dla kamery
żadnego wyzwania. Czuły i precyzyjny sensor gwarantuje, 
że kamera samochodowa w niego wyposażona nigdy Cię nie zawiedzie.

[SONY IMX 323] [OBIEKTYW F2.0] 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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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.pl
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[NAGRYWANIE W PĘTLI]
Rejestrując trasę kamerą blitz P500  nie musisz martwić X
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 - nowszymi. 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[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.

[CZUJNIK RUCHU]
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz P500 X

Procesor:                                                          

Sensor:                                                  

Wyświetlacz:                                                

Obiektyw:

G-SENSOR:                                                    

Rozdzielczość wideo: 

Format video:

Karta pamięci:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Dodatkowo: 

Zawartość zestawu:

NTK96658

Sony IMX323

LCD 1.5 cala

Szerokokątny 150 stopni, 6-warstwowy

Tak

1080p @30fps, 720p @30fps

.MOV

microSD do 128GB (nie ma w zestawie)

Tak

Wbudowany mikrofon/głośnik

Jonizator powietrza, uchwyt magnetyczny x3 

Kamera Xblitz P500, zasilacz, kabel USB,
czytnik kart pamięci, magnetyczny uchwyt 
mocujący x3, instrukcja obsługi


