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Długopis Xblitz DX1 to 

dyskretna, miniaturowa ukryta 

kamera szpiegowska. W tym 

małym, niepozornym urządzeniu 

ukryta została kamera 

rejestrująca obraz oraz dźwięk. 

Długopis przydaje się w 

nietypowych sytuacjach do 

nagrywania nieprzewidzianych 

zdarzeń bez wiedzy 

nagrywającego. 

 nieuczciwego wspólnika 

 wykorzystującego cię pracodawcę 

 kłamiącego świadka w sprawie 

 propozycję łapówki lub przyjmującego łapówkę o zdradzającą żonę/męża 

 wykład na uczelni lub spotkanie biznesowe 

 

 

Długopis nie odróżnia się niczym od zwykłego długopisu. Bardzo prosta, nieskomplikowana obsługa. 

Nagrywasz i nikt nie ma o tym pojęcia! Ukryta kamera jest niezastąpiona w wielu sytuacjach wymagających 

dyskrecji nagrania. Uruchomienie zestawu i uruchomienie nagrywania to kwestia kilku chwil. Obraz i dźwięk 

nagrywany jest na kartę pamięci w czasie rzeczywistym w sposób płynny. 
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Wymienna pamięć to ogromna zaleta urządzenia. Po nagraniu możesz wyjąć kartę pamięci (długopis 

posiada gniazdo na karty micro SD) i ukryć w miejscu dla nikogo niedostępnym - nie musisz obawiać się że 

twoje dane znikną z powołane osoby będą miały dostęp do twoich materiałów. Jeżeli pamięć na karcie będzie 

pełna nie musisz zapisywać danych na dysk komputera potem na inny nośnik... możesz po prostu wymienić 

kartę na pustą i nagrywać dalej. Jeżeli prowadzisz nagrania w dwóch różnych sprawach możesz dla każdej 

sprawy używać innej karty – ułatwi to archiwizację i przechowywanie zdobytych "dowodów". Urządzenie może 

nam służyć jako pamięć przenośna (pendrive do 32 GB ). Nie wymaga sterowników - po prostu podłącz 

długopis za pomocą dołączonego kabla do wolnego portu USB w komputerze i korzystaj z niego jak ze 

zwykłego pendriva. 
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Długopis  mini kamerą HD Xblitz DX1 

Producent Xblitz 

Symbol producenta DŁUGOPIS SZPIEG 

Rozdzielczość video/ilość klatek 
na sek 

38 MB/ 1m 

Rozdzielczość zdjęcia 1280x960p 

Inne cechy 

Pamięć: zewnętrzna, obsługa kart pamięci microSD 
(TF) do 16 GB Akumulator: litowy o dużej pojemności, 

do 2h nagrywania Połączenie z PC: Plug ± Play 
Interfejs połączenia: USB 2.0 Ilość klatek na sekundę: 

30 FPS Format nagrywania: AVI 

Wersja kolorystyczna czarno/złoty 

Wbudowany mikrofon Tak, redukcja szumów 

Możliwość obracania kamery Tak 

Kompatybilna z Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8,Mac,Linux 

Gwarancja 24 miesiące 

Znak bezpieczeństwa/zgodności CE 

Dopuszczenie do obrotu w RP Tak 

Kraj pochodzenia Chiny 
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- długopis z funkcją kamery HD 

- kabel USB 

- instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim 

 

 

 

 


