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Wideo rejestrator Xblitz Mirror 2016 Full HD poz-
wala na bezpieczne podróżowanie i zarejestrowanie 
nieuczciwego kierowcy. Dzięki rejestratorowi może-
my wyposażyć pojazd w dodatkowe lusterko wraz 
z kamerą, która nagrywa w rozdzielczości Full HD. 
Urządzenie wyposażone w czujnik ruchu, automaty-
cznie zaczyna nagrywać po wykryciu zmiany otocze-
nia. Ponadto na 4,3 calowym wyświetlaczu można 
podglądać nagrywany obraz.

Xblitz MIRROR 
Rejestrator jazdy 4,3” LCD
FULL HD DVR car camera

WBUDOWANY MIKROFON

G-SENSOR

VIDEO 1920x1080p

WBUDOWANY GŁOSNIK

DETEKCJA RUCHU

OBSŁUGA KART PAMIECI MICROSD

- 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
- lusterko, wyświetlacz i kamera w jednym!

Kilka powodów dlaczego warto używać rejestratora:
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Xblitz Mirror 2016 to profesjonalna kamera samochodowa FULL HD 1920x1080p oraz rejestrator trasy z czu-
jnikiem ruchu i funkcją aparatu cyfrowego. Wideo rejestrator jazdy Xblitz Mirror 2016 przeznaczony jest do 
umieszczenia na lusterku wstecznym za pomocą dwóch pasków zapinanych dzięki czemu jest bardzo proste w 
montażu jak i demontażu. Prawidłowe ustawienie kamery oraz podgląd rejestrowanego obrazu jest możliwy 
dzięki wyświetlaczowi 4.3 cala znajdującemu się z prawej strony lusterka. Urządzenie posiada tryb nocny (2 dio-
dy doświetlające LED), detektor ruchu, automatyczny start nagrywaniaoraz nagrywanie cykliczne. Zaopatrzone 
jest również w wbudowany mikrofon oraz głośnik i obsługuje karty pamięci micro SD / 32GB max.

WYSOKA ROZDZIELCZOSC OBRAZU WIDEO

FULL HD 1920x1080p przy 30 klatkach/sek,  
zarejestrowany obraz można wygodnie odtwarzać 
nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu.

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. 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.

G-SENSOR

Jest to czujnik grawitacyjny, służy on do  
wykrywania zderzenia lub gwałtownego hamowania. 
W takiej sytuacji rejestrator automatycznie zabez-
pieczy nagrywany aktualnie plik, aby nie został on na-
dpisany lub przypadkowo usunięty.

MATERIAŁY

Wysokiej jakości, trwała i odporna plastikowa 
obudowa
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OBSŁUGA KART PAMIECI MICROSD

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.

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.

WBUDOWANY MIKROFON

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

Ekran 4.3 Cala TFT LCD

Kamera 5.0 MP 140 kąt widzenia

Rozdzielczości 1080FHD 1920x1080 25 fps /720P 1280x720@30fps
VGA 640x480@30fps/ QVGA 320x240P@30fps

Chipset NTK 96220+OV 9712 Sensor

Języki TAK 3 / 5 / 10 minut

Funkcje English, Chinese, Italian, Spanish, Portuguese, Ger-
man, French, Russian, Japanease, Korean, Polski.

Ustawienia obrazu w trybie fotografowania Detektor ruchu, G-Sensor, Nagrywanie Cykliczne,
Nagrywanie dźwięku, Automatyczny Start.

Dane techniczne

- Xblitz MIRROR 2016
- Ładowarka samochodowa z kablem ok 2m
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi 

W skład zestawu wchodzą: 


