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[JAKOŚĆ FULL HD]
Xblitz Ghost rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD,
co zapewnia najwyższą jakość nagrania. Dzięki wysokiej 
rozdzielczości - filmy są ostre, pełne szczegółów i detali.
Z Xblitz Ghost masz pewność, że nic nie przeoczysz.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[FULL HD] [HD]



[CZYTELNY WYŚWIETLACZ]
Xblitz Ghost został wyposażony w 3-calowy wyświetlacz, 
wykonany w technologii TFT. Szeroka przekątna i wysoka 
rozdzielczość zapewniają niesamowity komfort użytkowania
i pozwalają zobaczyć więcej.

Ekran wyświetla podgląd nagrywania w czasie
rzeczywistym, jak i również odtwarzanie archi-
-walnych nagrań bezpośrednio na urządzeniu.
Jeszcze nigdy korzystanie z rejestratora jazdy
nie było tak wygodne! 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

03

3" TFT



[KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE]

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[MICROSD SLOT]

[”W GÓRĘ”]

[MENU]

[”W DÓŁ”][POWER]

[BLOKADA]

[MODE]

Xblitz Ghost został wyposażony w duże przyciski funkcyjne na obu bokach obudowy,
dzięki czemu korzystanie z urządzenia staje się proste, intuicyjne i bezpieczne.

Obsługa rejestratora jedną ręką nie sprawia żadnych problemów.

[OK]



[G-SENSOR]
Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych danych 
w momencie kolizji lub nagłego hamowania. Kamera automatycznie 
zabezpieczy przed skasowaniem pliki wideo (z najbliższego 
przedziału czasowego), które nie zostaną nadpisane 
w przypadku kontynuacji funkcji nagrywania.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[TRYB PARKINGOWY]
Tryb parkingowy to funkcja, dzięki której Twój samochód jest bezpieczny.
Urządzenie wykrywa ruch w polu widzenia kamery i rozpoczyna nagrywanie. 
Nie musisz przebywać w aucie żeby wideorejestrator chronił Twój pojazd.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[NAGRYWANIE W PĘTLI]
Nośnikiem danych kamery blitz Ghost są karty pamięci microSD o pojemności do 32GB. X
Jest to przedział pamięci, pozwalający na jednorazowy zapis długiej trasy. Nie musisz jednak martwić się 
o brak miejsca i ciągłe usuwanie archiwalnych plików. Rejestrator nagrywa obraz w trybie ciągłym (zapis w pętli) 
oznacza to nic innego jak nadpisywanie starszych plików - plikami nowszymi.



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Ghost X

Procesor:                                                          

Sensor:                                                  

Wyświetlacz:                                                  

Kąt widzenia:                                                       

Obudowa:

G-SENSOR:                                                    

Format zapisu:

Rozdzielczość wideo: 

Wymiary:

Karta pamięci:

Porty USB:

Nagrywanie w pętli:

Audio:

Typ zasilania:

Zawartość zestawu:

GP 1247

1024

3 cale

120°

metalowa

Tak

*.AVI

max. 1920x1080P

50x85x36mm

MicroSD do 32GB (klasa 10)

mini USB

Tak

Wbudowany mikrofon 

USB 5V / 1A 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Kamera Xblitz Ghost, ładowarka samochodowa,
instrukcja obsługi, kabel USB, przyssawka 
mocująca, czytnik kart microSD
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