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Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Xblitz DUAL 
CORE pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę oraz 
bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas 
długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codzien-
nych podróży do pracy, do bezpiecznego poruszania 
się po mieście w dzień jak i w nocy.

Xblitz Dual Core
Rejestrator samochodowy
mini camera FULL HD DVR

WBUDOWANY MIKROFON

VIDEO 1920x1080p

- 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

Kilka powodów dlaczego warto używać rejestratora 
Xblitz DUAL CORE:

WBUDOWANY GŁOSNIK

WBUDOWANA BATERIA

OBSŁUGA KART PAMIECI MICROSD
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Wideorejestrator Xblitz Dual Core  jest wyposażony w dodatkowe połączenie tylnej kamery z lampą światła  
wstecznego pozwala na wykorzystanie rejestratora jako kamera cofania, automatycznie pokazująca obraz z tyłu 
samochodu, po uruchomieniu biegu wstecznego w aucie.

DWIE KAMERY PRZÓD/TYŁ

Kamerę Xblitz Dual Core charakteryzuje możli-
wość równoczesnego nagrywania obrazu z przodu  
i z tyłu auta za pomocą dwóch obiektywów. Doskonały 
obraz zapewniają dwie kamery o rozdzielczościach:  
przód 1920x1080p i tył 1280×720p.

DUZY EKRAN LCD

Rejestrator Xblitz Dual Core został wyposażony w 
duży ekran LCD, który umożliwia podgląd wydarzeń 
na żywo oraz wygodne ustawienie kamer.

WBUDOWNY GŁOSNIK

Sygnalizacja dźwiękowa wciskanych klawiszy,  
odtwarzanie zarejestrowanych filmów z dźwiękiem.

WBUDOWANA BATERIA

Zastosowana bateria wewnętrzna (niewymienna) 
posiada niewielką pojemność, służy ona do zapewnie-
nia zasilania przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu.

WBUDOWANY MIKROFON

Bardzo czuły, rejestruje dźwięk wewnątrz auta, moż-
na wyłączyć funkcję zapisu dźwięku.

SOLIDNY UCHWYT SAMOCHODOWY

Kamera posiada stabilny i wygodny system mocow-
ania do szyby pojazdu. Mocna przyssawka pozwala  
na pewny i trwały montaż kamery w aucie.

MATERIAŁY

Wysokiej jakości, trwała i odporna plastikowa 
obudowa
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Chipset Allwinner V35

Sensor OV2710

Soczewka 14 glass przód: 170°A. tył: 120°

LCD 3.0” screen

Rozdzielczość wideo 11920*1080@30fps; 1280*720@60fps+ kamera tyl-
nia VGA 720P @25fps

Video codec MOV

Rozdzielczość zdjęć 112M/8M/5M/2M

Języki polski, english, pyccKIIILII, chiński, koreański

Obsługa kart pamięci do 128 GB 10 klasy

Wyjścia Wyjścia USB port, HMDI

Zasilanie Li-ion battery: 3.7V/120mAh

Akcesoria rejestrator, kamera tył, uchwyt do szyby, ładowarka 
samochodowa, kabel USB, kabel micro USB, instrukcja 
obsługi

Dane techniczne


