Rejestrator jazdy, kamera samochodowa DUAL
firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę
jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno
podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i
podczas

codziennych

podróży

do

pracy

do

bezpiecznego poruszania się po mieście w dzień i w
nocy.



dowód w sytuacjach spornych przy wypadkach i kolizjach



szybkie ustalenie sprawcy zdarzenia drogowego



brak świadków nie jest już problemem



wielofunkcyjność : dyktafon, kamera i aparat fotograficzny



możliwość zgłaszania wykroczeń drogowych popełnianych przez innych kierowców



możliwość nagrania nieprzewidzianych zdarzeń

mini kamerkę Xblitz DUAL charakteryzuje możliwość równoczesnego nagrywania przodu i tyłu za pomocą
dwóch kamer. Doskonały obraz zapewniają dwie kamery o rozdzielczościach: przód 1280x720@30FPS (30
klatek) i 640×480 (30klatek). Ponadto minikamera została wyposażona w ekran 2,4 ‘’ LCD który umożliwia
podgląd wydarzeń na żywo. Do zestawu jest dołączony pilot zdalnego sterowania który wraz z polskim
menu sprawi że, obsługa urządzenia staje się bardzo prosta. Wideorejestrator jest wyposażony w mikrofon
dzięki czemu może spełniać także role dyktafonu.
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Wysoka rozdzielczość obrazu wideo – 1280x720 przy 30 klatkach/sek, lub 640×480 przy 30 klatkach/sec,
zarejestrowany obraz można wygodnie odtwarzać nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu.
Dwie kamery, przód i tył – dwie kamery pozwalają jednocześnie nagrywać z przodu samochodu jak i rejestrować
zdarzenia które się odbywają za tobą.
Pilot zdalnego sterowania – to urządzenie pozwala na wygodną obsługę kamerki nawet podczas jazdy przez kierowcę
czy pasażera.
Solidny uchwyt samochodowy – kamera posiada stabilny i wygodny system mocowania do szyby pojazdu. Mocna
przyssawka pozwala na pewny i trwały montaż kamery w aucie.
Wbudowany mikrofon – bardzo czuły, rejestruje dźwięk wewnątrz auta, można wyłączyć funkcję zapisu dźwięku.
Wbudowany głośnik – sygnalizacja dźwiękowa wciskanych klawiszy, odtwarzanie zarejestrowanych filmów z dźwiękiem.
Tryb kamery internetowej – rejestrator można wykorzystać jako prostą kamerkę internetową podczas wideo-rozmów (np.
Skype), po podłączeniu przewodem USB do komputera/laptopa.
Tryb pamięci masowej – rejestrator 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.
Nagrywanie cykliczne – jedna z głównych i najważniejszych cech rejestratorów samochodowych, włączenie tej funkcji
pozwala ustawić długość nagrywanych pojedynczych materiałów wideo (2min, 3 min, 5 min). Wyłączenie tej opcji
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spowoduje rejestrację ciągłą materiału wideo (nie zaleca się), jednak należy pamiętać, że maksymalna długość filmu jest
ograniczona wielkością pliku 2GB wynikającą z ograniczeń formatu plików.
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 (niewymienna) posiada niewielką pojemność, służy ona do
zapewnienia zasilania przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu.
Materiały – wysokiej jakości, trwała i odporna plastikowa obudowa
Funkcja SOS – automatyczne zabezpieczanie aktualnie nagrywanego pliku przed nadpisaniem lub przypadkowym
usunięciem, uruchamiane poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza.
Zoom cyfrowy – 4-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu (należy go ustawić przed rozpoczęciem nagrywania).
G-sensor – jest to czujnik grawitacyjny, służy on do wykrywania zderzenia lub gwałtownego hamowania. W takiej sytuacji
rejestrator automatycznie zabezpieczy nagrywany aktualnie plik, aby nie został on nadpisany lub przypadkowo usunięty.
Detekcja ruchu – kamera będąc w stanie czuwania analizuje obraz i jeśli wykryje nagłą zmianę obrazu (czyli ruch) to
uruchamia nagrywanie, które trwa aż do ustania ruchu plus kilka sekund.
Automatyczny start nagrywania – rejestrator uruchamia się automatycznie i zaczyna nagrywać w momencie włączenia
zapłonu auta, oraz automatycznie się wyłączy po wyłączeniu zapłonu (z kilkusekundowym opóźnieniem). Rejestrator musi
być cały czas podłączony do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej, oraz gniazdo zapalniczki musi być pod
napięciem w momencie włączonego zapłonu.
Tryb monitorowania parkingu – rejestrator w stanie czuwania w zaparkowanym aucie, w momencie wykrycia uderzenia
(regulowana czułość) kamera zaczyna nagrywać.
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Xblitz DUAL
Rozdzielczość WIDEO

280x720@30FPS
640×480@30FPS (tył)
1280x720@30FPS(przód)

Rozdzielczość PHOTO

2592x1944

Format plików wideo

MOV H.264

Rozmiar wyświetlacza

2.4 cala

Obrotowy wyświetlacz

NIE

Soczewka, optyka

kąt 120 stopni

Tryb nocny

TAK

Wbudowany mikrofon

TAK

Wbudowany głośnik

TAK

Tryb kamerki internetowej PC

TAK

Nagrywanie cykliczne
Typ obsługiwanych kart pamięci

TAK / lub nagrywanie ciągłe
micro SD / 32GB max

Gniazda, złącza

micro SD / mini USB

Detektor ruchu

TAK

Automatyczny start nagrywania

TAK

Język menu
Zasilanie

polish, english, chinese, japan, russian,
spanish, portugese, french, italian, korean,
nederland, german
bateria wbudowana / ładowarka
samochodowa 12V-24V

G-sensor, czujnik grawitacyjny

TAK

Odbiornik GPS

NIE

Pilot

TAK

Druga kamera

TAK
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Rejestrator Xblitz kamera HD na przód



Rejestrator Xblitz kamera 480p na tył



Przewód do kamery tylnej 6m



Uchwyt z przyssawką



Kabel micro USB



Zasilacz samochodowy



Pilot



Instrukcja obsługi w języku polskim
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