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Kamera sportowa Extreme renomowanej firmy Xblitz jest to wysokiej 

jakości kamera sportowa która nagrywa w rozdzielczości HD 

1920x1080 z 1,5’’ LCD calowym który pozwala oglądać na żywo 

zdarzenia jak i jest przystosowany do odtwarzania nagrań. Jest 

doskonałym rozwiązaniem dla ludzi aktywnych. 

 

 

 

                

               

 

 Możliwość nagrania niesamowitych przygód 

 Idealna kamera dla wszystkich miłośników podróży oraz sportów ekstremalnych  

 wielofunkcyjność : dyktafon, kamera i aparat fotograficzny 

 uniwersalne mocowanie które pozwalają na różnorodne montaże 

 możliwość nagrania nieprzewidzianych zjawisk 

 dzięki wodoodporności pozwala na użytkowanie pod wodą  

Kamerę sportową Extreme charakteryzuje doskonała jakość obrazu nawet przy dużym naświetleniu dzięki 

funkcji WDR, która reguluje obraz gdy trafia do niego zbyt dużo światła. Ponadto rozdzielczość 1920x1080 

sprawi że, obraz będzie wyraźny, nawet podczas przybliżania. Xblitz Black Bird został wyposażony w duży 

czytelny wyświetlacz. Pracę z rejestratorem ułatwiają dodatkowe przyciski funkcyjne oraz menu w języku 

polskim. 
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Wysoka rozdzielczość obrazu wideo – FULL HD 1920x1080p przy 30 klatkach/sek, zarejestrowany obraz można 

wygodnie odtwarzać nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu. 

Funkcja WDR (Wide Dynamic Range) – dzięki użyciu odpowiednich algorytmów do analizy naświetlenia obrazu oraz na 

dynamicznej zmianie wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli rejestrowanych scen w celu uwidocznienia na 

obrazie niedoświetlonych elementów. Dzięki temu mamy możliwość dokładnej rejestracji sceny mimo dużego kontrastu. 

Solidny uchwyt – kamera posiada stabilny i wygodny system mocowania, który pozwala na mocowanie urządzenie na 

wiele sposobów np. do kasku, roweru  

Wbudowany mikrofon – bardzo czuły, rejestruje dźwięki. 

Wbudowany głośnik – sygnalizacja dźwiękowa wciskanych klawiszy, odtwarzanie zarejestrowanych filmów z dźwiękiem. 

Tryb pamięci masowej – kamerkę z zainstalowaną wewnątrz kartą pamięci po podłączeniu przewodem USB do laptopa 

można wykorzystać jako przenośny dysk. W tym trybie można również skopiować pliki wideo oraz zdjęcia z karty pamięci 

na dysk twardy komputera / laptopa. 
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Typ obsługiwanych kart pamięci – Trans Flash czyli popularne karty micro SD stosowane także w telefonach 

komórkowych. Zaleca się używanie kart klasy 10, maksymalna obsługiwana pojemność to aż 32GB. 

Wbudowana bateria – zastosowana bateria wewnętrzna posiada 900mAh  

Materiały – wysokiej jakości, trwała i odporna plastikowa obudowa. 

Wodoodporność – wbudowane euti wodoodporne pozwala na używanie kamerki pod wodą do 30 min. . 

Zoom cyfrowy – 4-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu (należy go ustawić przed rozpoczęciem nagrywania). 
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 Kamera Xblitz Extreme Full HD 

 Wodoodporna obudowa 

 Kabel USB 

 Mocowanie rowerowe 

 Szybkozłączka standardowa 

 Szybkozłączka J-Hook Buckle 

 Uchwyt do kamery bez obudowy 

 2x przeguby montażowe 

 2x przylepce 

 3x pasek materiałowy 

 4x opaska zaciskowa plastikowa 

 2x taśma dwustronna 3M 

 Linka metalowa 

 Ładowarka sieciowa 

 Ścierka z mikrofibry 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

Xblitz Extreme FULL HD Wi-Fi 
Wyświetlacz LCD 2.0 cale   

Wideo 
1920x1080 30kl/sek 
1280x720 60kl/sek 

  

Format plików wideo MOV H.264   

Soczewka kąt 170 stopni   

Bateria wymienna, 900 mAh   

Czas pracy na baterii do 1,5 godz   

Pamięć karta microSD do 32GB   

Rejestracja dzwięku Tak   

Komunikacja Wi-Fi   

Oprogramowanie Android, iOS   

Wymiary 59.3*24.6*41.1 mm   

Wodoodporna Tak, etui w komplecie   

Mocowania Tak, wiele wariantów w komplecie   

Złącza mini HDMI, micro SD, micro USB   


