
 

 

 
www.Xblitz.pl Rejestrator Jazdy Mirror www.KGKtrade.pl 

 

 

Wideorejestrator XBlitz Mirror Full HD 

pozwala na bezpieczne podróżowanie 

i zarejestrowanie nieuczciwego kierowcy. 

Dzięki rejestratorowi możemy wyposażyć 

pojazd w dodatkowe lusterko wraz 

z kamerą, która nagrywa w 

rozdzielczości Full HD. Urządzenie 

wyposażone w czujnik ruchu, 

automatycznie zaczyna nagrywać po 

wykryciu zmiany otoczenia. Ponadto na 

2,7-calowym wyświetlaczu można 

podglądać nagrywany obraz 

 

 

                

               

 

 

 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 

Xblitz Mirror to profesjonalna kamera samochodowa FULL HD 1920x1080p oraz rejestrator trasy z czujnikiem 

ruchu i funkcją aparatu cyfrowego. Wideorejestrator jazdy Xblitz Mirror przeznaczony jest do umieszczenia na 

lusterku wstecznym za pomocą dwóch pasków zapinanych na rzep dzięki czemu jest bardzo proste w montażu 



 

 

 
www.Xblitz.pl Rejestrator Jazdy Mirror www.KGKtrade.pl 

 

jak i demontażu. Prawidłowe ustawienie kamery oraz podgląd rejestrowanego obrazu jest możliwy dzięki 

wyświetlaczowi 2.7 cala znajdującemu się z lewej strony lusterka. Urządzenie posiada tryb nocny (2 diody 

doświetlające LED), detektor ruchu, automatyczny start nagrywania, nagrywanie cykliczne lub nagrywanie 

ciągłe. Zaopatrzone jest również w wbudowany mikrofon oraz głośnik i obsługuje karty pamięci micro SD / 32GB 

max. 

 

 

Wysoka rozdzielczość obrazu wideo –1024x720  przy 30 klatkach/sek, zarejestrowany obraz można wygodnie odtwarzać 

nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu. 

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. 

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 metalowa obudowa, wykonana ze stopów magnezu, aluminiowe 

wykończenie. 

 

 



 

 

 
www.Xblitz.pl Rejestrator Jazdy Mirror www.KGKtrade.pl 

 

 

 

Zoom cyfrowy – 4-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu (należy go ustawić przed rozpoczęciem ngarywania). 

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. 

 

 

 

 

Rozdzielczość Full HD 

Rozdzielczość trybu video 1024 x 720 

Cyfrowy ZOOM 4 x 

USB nie 

Typ pamięci MicroSD / MicroSDHC 

Do samochodu tak 

Szerokość (mm) 310 mm 

Wysokość (mm) 80 mm 

Głębokość (mm) 15 mm 

Kolor czarny 
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 - Xblitz MIRROR 
 

 - Ładowarka samochodowa z kablem ok 2m 
 

 - kabel USB 
 

 - instrukcja obsługi 
 

 


