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Lusterko wsteczne MediaTech MT4058 + karta 32GB
Cena

499,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

008056

Kod producenta

MT4058

Producent

MEDIA-TECH

Opis produktu
LUSTERKO WSTECZNE Z NAWIGACJĄ GPS MEDIATECH MT4058
- wspiera w podróży, rejestruje każdy szczegół.
KARTA PAMIĘCI 32GB SANDISK GRATIS!!!
MT4058 to:
nawigacja GPS
rejestrator samochodowy
kamera cofaia
odtwarzacz multimedialny
przeglądarka internetowa
transmiter FM

Lusterko wsteczne z nawigacją współpracuje z większością
aplikacji nawigacyjnych dostępnych w sklepie Google Play. W
tym z najpopularniejszymi: Google Maps, AutoMapa, MapaMap,
iGO, Sygic, TomTom i inne...

Wbudowany ekran dotykowy LCD o przekątnej 5"
Na powierzchni lusterka znajduje się antyrefleksyjna powłoka
zapobiegająca oślepianiu. Mimo wbudowanego wyświetlacza
urządzenie nie traci też właściwości fabrycznego lusterka
wstecznego.

Dokładność oraz szybkość pozycjonowania dzięki zastosowaniu
superczułej anteny zewnętrznej, przyklejanej do szyby
samochodu od wewnątrz.
Dane takie jak prędkość, położenie czy data zapisywane są na
filmie. Dzięki czemu możemy niejednokrotnie uniknąć mandatu
lub nawet zatrzymania prawa jazdy!

Przednia kamera nagrywająca obraz w rozdzielczości 1080p.
Wysokiej klasy szerokokątny obiektyw umieszczony z lewej
strony urządzenia.
Tylna kamera nagrywająca obraz w rozdzielczości 720p. Jest
odporna na czynniki atmosferyczne, dzięki czemu może być
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zamontowana na zewnątrz jak i wewnątrz samochodu.

Karta pamięci 32GB SANDISK GRATIS!
Dużej pojemności karta pamięci, która sprawi, iż będziesz mógł
zapisać nagrania z dłuższego czasu. Dzięki czemu nigdy nie
zabraknie Ci miejsca na zarejestrowane filmy.

Producent
System operacyjny
Karta sieciowa
Wyświetlacz
Kamera przód
Kamera tył
Obsługa kart pamięci
Bateria
Wymiary
Zasilanie

MEDIATECH
Android 4.4 KitKat
WIFI 802.11 b/g/n
5 cali, TN 854x480 punktów
1080p FULL HD WDR
720p HD
micro SD do 64GB
Litowo-jonowa 640mAh
310 x 85 x 25 mm
5V 2A, Ładowarka samochodowa 12/24V z gniazda zapalniczki
samochodowej

LUSTERKO WSTECZNE Z NAWIGACJĄ GPS MEDIATECH MT4058
ORYGINALNE OPAKOWANIE
INSTRUKCJA
KARTA PAMIĘCI 32GB SANDISK
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