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Rejestrator jazdy i kamera cofania PARK VIEW 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. Zestaw jest wyposażony w dwie kamery, tylna kamera pozwala na swobodne cofanie bez obaw uster-
ki, co na pewno jest przydatne dla świeżych kierowców.

Xblitz PARK VIEW
Rejestrator jazdy i kamera cofania

DWIE KAMERY PRZÓD/TYŁ

WBUDOWANY MIKROFON

WBUDOWANY GŁOSNIK

PODGLAD LIVE

NAGRYWANIE CYKLICZNE

G-SENSOR

ZOOM CYFROWY 4X

DETEKCJA RUCHU

OBSŁUGA KART PAMIECI MICROSD

VIDEO 1920x1080p
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Mini kamerkę Xblitz PARK VIEW charakteryzuje moż-
liwość równoczesnego nagrywania przodu i tyłu 
za pomocą dwóch kamer. Ponadto rozdzielczość 
1920x1080 sprawi że, obraz będzie wyraźny, nawet 
podczas przybliżania. Xblitz PARK VsbIEW został 
wyposażony w duży czytelny wyświetlacz 4,3’’ LCD. 
Pracę z rejestratorem ułatwiają dodatkowe przyciski 
funkcyjne oraz menu w języku polskim.

WYSOKA ROZDZIELCZOSC OBRAZU WIDEO

FULL HD 1920x1080p 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 mocowa-
nia do szyby pojazdu. Mocna przyssawka pozwala na 
pewny i trwały montaż kamery w aucie.

PODGLAD LIVE

Automatyczny podgląd podczas tylnej kamerki z na 
przednim lusterku, co pozwala na swobodne.

WBUDOWANY MIKROFON

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

WBUDOWNY GŁOSNIK

Sygnalizacja dźwiękowa wciskanych klawiszy, odtwar-
zanie zarejestrowanych filmów z dźwiękiem.

ZOOM CYFROWY 

4-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu (należy go ustawić 
przed rozpoczęciem nagrywania).

WBUDOWANA BATERIA

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

FUNKCJA SOS

Automatyczne zabezpieczanie aktualnie 
nagrywanego pliku przed nadpisaniem lub  
przypadkowym usunięciem, uruchamiane poprzez 
naciśnięcie odpowiedniego klawisza.
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MATERIAŁY

Wysokiej jakości, trwała i odporna meta-
lowa obudowa, wykonana ze stopów magnezu,  
aluminiowe wykończenie.

DETEKCJA RUCHU

Kamera będąc w stanie czuwania analizuje obraz  
i jeśli wykryje nagłą zmianę obrazu (czyli ruch) to uru-
chamia 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 zapal-
niczki samochodowej, oraz gniazdo zapalniczki musi 
być pod napięciem w momencie włączonego zapłonu.

TYP OBSŁUGIWANYCH KART PAMIECI

Trans Flash czyli popularne karty micro SD stoso-
wane także w telefonach komórkowych. Zaleca się  
używanie kart klasy 10, maksymalna obsługiwana po-
jemność to aż 32GB.

TRYB MONITOROWANIA PARKINGU

Rejestrator w stanie czuwania w zaparkowanym  
aucie, w momencie wykrycia uderzenia (regulowana 
czułość) kamera zaczyna nagrywać.

NAGRYWANIE CYKLICZNE

Jedna z głównych i najważniejszych cech rejestra-
torów samochodowych, włączenie tej funkc-
ji pozwala ustawić długość nagrywanych pojedy-
nczych materiałów wideo (2min, 3 min, 5 min).  
Wyłączenie tej opcji 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.

3 W 1

Zestaw jest wyposażony w lusterko, rejestrator  
i kamera cofania w jednym zestawie 3 urządzenia.

DWIE KAMERY PRZÓD/TYŁ

Doskonała rozdzielczość pozwala na nagrywanie ja-
kości fullhd 1920x1080 z przodu i na tylnej kamerze o 
rozdzielczości 640×480.
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Dane techniczne

Rozdzielczość przód:1920x1080 tył: 640×480

Kąt widzenia 120 stopni

Rozdzielczość wideo FHD1920x1080, VGA640x480

Rozdzielczość zdjęć 1280x960, 1600x1200, 2048x1536

Format wideo MOV/H.264

Format zdjęć JPEG

Temperatura użytkowania od -30°C do 70°C

Pojemność pamięci do 32GB

Napięcie DC5V

Dozwolona wilgotność 15-65%RH

- Xblitz Park View
- druga kamera/kamera cofania
- kabel USB
- kabel łączący kamery
- ładowarka samochodowa
- instrukcja obsługi w języku polskim
- oryginalne opakowanie 

W skład zestawu wchodzą: 


