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Wideorejestrator Modecom
MC-CC15 + karta pamięci
Cena

239,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

123646

Kod producenta

MC-CC15

Producent

MODECOM

Opis produktu
REC MC-CC15 FHD X2
to rejestrator samochodowy wyposażony w dwie kamery:
przednią rejestrującą filmy w jakości FHD z prędkością 30 kl./s.
oraz tylną rejestrującą filmy w jakości HD z prędkością 30 kl./s.
Ten zaawansowany technologicznie sprzęt zaadresowany jest
do wszystkich tych kierowców, którzy chcą podnieść swoje
poczucie bezpieczeństwa.

Uchwyt z mocowaniem obrotowym

Kamerę montuje się do szyby za pomocą wygodnego w użyciu,
silikonowego pada. Dzięki mocowaniu obrotowemu możesz
ustawić kamerę pod dowolnym kątem, by uzyskać optymalną
widoczność ekranu. Kamera została wyposażona w duży
kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3”, na którym możesz
wygodnie przeglądać zarejestrowany przez dwie kamery obraz.

Jednoczesny podgląd
Kamera tworzy dwa osobne nagrania dla każdej kamery.
Zapisane w taki sposób pliki mogą Ci posłużyć np. do
dokładnej analizy przebiegu zdarzenia drogowego. Kamera to
przede wszystkim wysoka jakość rejestrowanych materiałów.
W systemie optycznym kamery zastosowano szerokokątne
obiektywy, dzięki którym nagrasz w obrazie panoramicznym
wszystko, co dzieje się przed i za Tobą.

Wbudowany G-sensor

rozpoznaje nagłą zmianę położenia samochodu. Dzięki temu
możesz mieć pewność, że w razie wystąpienia kolizji
zarejestrowany materiał zostanie zabezpieczony przed
przypadkowym usunięciem.

Karta pamięci Kingston 32GB MicroSD
Karty Kingston są kompatybilne z cyfrowymi urządzeniami
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SDHC i SDXC. Produkty Kingston są konstruowane zgodnie z
najwyższymi standardami i rygorystycznie testowane. Możesz
być pewien wyjątkowej jakości, wydajności i niezawodności
każdego produktu Kingston.

Producent
Format HD
Maks. rozdzielczość wideo
Zdjęcia (Tryb foto)
Kąt widzenia (stopnie)
Nagrywanie dźwięku
Przekątna ekranu [cal]
Rodzaj wyświetlacza
Pamięć
Zasilanie
Specyfikacja Karty
Producent
Adapter w zestawie
Klasa prędkości
Prędkość odczytu do MB/s
Prędkość zapisu do MB/s
Technologia bezprzewodowa
Pojemność [GB]
Typ karty

Wideorejestrator Modecom MC-CC15
Uchwyt montażowy
Ładowarka samochodowa
Kabel USB
Karta pamięci Kingston 32GB MicroSD
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Modecom
Full HD
1920 x 1080
Tak
120
Tak
3
Dotykoway, LCD
do 32 GB za pomocą karty microSD
Bateria 600 mAh
Kingston 32 GB
Kingston
Tak
UHS-I
80
10
Nie
32
Micro SDHC

