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ERGONOMIKA IR SĄSAJA

Aptakaus dizaino NEOLINE G-Tech X72 prietaiso mygtukai išdėstyti taip, kad vartotojui jais

naudotis itin paprasta, net nežiūrint į prietaisą. 2-colių ekranas su IPS technologija leidžia

vartotojui pasirinkti nustatymus ir peržiūrėti vaizdą, neiškraipant paveikslėlio spalvų, bet kuriuo

kampu.



MAGNETINIS LAIKIKLIS

NEOLINE G-Tech X72 magnetinis laikiklis su aktyvaus krovimo jungtimi leidžia nuimti 

ir vėl instaliuoti prietaisą be jokio laidų atjungimo/prijungimo. 



HOT-KEY mygtukas

HOT-KEY mygtuku vienu trumpu paspaudimu galite išsaugoti Jums reikalingą video atskirame 

aplanke.  Vienu ilgu paspaudimu įjunkite prietaiso Parkingo režimą, kuris leis vaizdo registratoriui 

užfiksuoti įvykius, kai automobilis stovi.



Aukštos kokybės filmavimas

Galingas Novatek procesorius, SONY sensorius ir stiklo lešiai, kurių diafragma nuo 1: 1.8 leidžia

išgauti itin aukštą ir detalią filmavimo kokybę. Dėka šios techninės bazės prietaiso Neoline G-Tech

X72 kamera filmuoja 30 kadrų per sekundę greičiu full HD 1920*1080 rezoliucija ir dienos ir nakties

metu.



NAKTINIS REŽIMAS

NEOLINE G-Tech X72 turi ne tik puikią optiką ir matricą, tačiau ir specialiai sukurtą 

algoritmą, kuris leidžia išlaikyti detalumą, kai yra mažai šviesos.

Naktinis režimas
Standartinis režimas



ATSPINDŽIUS SUGERIANTIS CPL FILTRAS
CPL filtras, 37mm diametro, uždedamas ant stiklo lešių. Šis uždedamas filtras sumažina

saulės spindulių ir šešėlių atspindžius video įraše. Taip pat CPL filtras ženkliai pagerina vaizdo

kontrastą.



PATOBULINTAS VAIZDO KONTRASTAS

NEOLINE G-Tech X72 WDR funkcija subalansuoja šviesas ir spalvas net itin sudėtingomis filmavimo

salygomis: esant priešpriešinei šviesai, intensyviai šviesai, besikeičiančiai šviesai. Ši funkcija labai

svarbi įvažiuojant ir išvažiuojant iš tunelio, esant tiesioginei saulės šviesai ir panašiose situacijose.

WDR funkcijos dėka G-Tech X72 video kokybė išlieka aukštos kokybės netgi pačiomis

sudėtingingiausiomis salygomis.



PLATUS APŽVALGOS KAMPAS

Dėl plataus 140 ° apžvalgos kampo, NEOLINE G-Tech X72 apima visas 5 eismo juostas,

neiškreipdamas vaizdo. Kamera įrašys visas realias situacijas kelyje.
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IŠPLĖSTAS PARKINGO REŽIMAS

Parkingo režimas NEOLINE G-Tech X72 turi daug nustatymų, garsinių signalų ir pranešimų,

tuo užtikrindamas maksimalią įrodymų bazę, atsitikus nelaimingam įvykiui ar kitiems

neteisėtiems veiksmams stovėjimo aikštelėje. Verta paminėti intervalo fotografavimą: per 30s

jūs galite peržiūrėti nuo 2 iki 15 min realiuoju laiku, ši funkcija padeda taupyti ir naudoti

atminties kortelę dar efektyviau.

.



APSAUGA NUO ITIN SUDĖTINGŲ ORO SĄLYGŲ

NEOLINE G-Tech X72 yra su kondensatoriumi, o ne su standartiniu akumuliatoriumi.

Kondensatorius yra gerokai atsparesnis itin aukštų ir žemų temperatūrų poveikiui ir ilgiau

tarnauja. Prietaisui su kondensatoriumi negresia perkaitimas, akumuliatoriaus sprogimas ar

naujausių įrašų praradimas.



ĮSPĖJANTIS PRANEŠIMAS 

NEOLINE G-Tech X72 prietaisas praneša, jei įrašymo funkcija neveikia. Vaizdo registartorius 

įspėja specialiu garsiniu signalu.



ĮRANGA:
Neoline G-Tech X72 KAMERA

Magnetinis laikiklis su lipnia juosta

CPL filtras

Automobilinis kroviklis (2 USB jungtys)

Vartotojo gidas

Garantinė kortelė

SPECIFIKACIJA NEOLINE G-TECH X72
• Vaizdo įrašas Full HD 1929*1080 (30k /sek.)

• Apžvalgos kampas: 140 °

• Ekrano dydis: 2 coliai, IPS

• Vidinis kondensatorius

• CPL filtras

• Vaizdo įrašymo formatas: MP4

• Integruotas mikrofonas / garsiakalbis

• WDR funkcija

• G jutiklis

• Parkingo režimas

• Ciklinis įrašas: 1/2/3/5 min

• Automatinis įjungimas

• Data / Laikas spaudas

• Valstybinio numerio antspaudas

• MicroSD 8g Gb“ - 128GB (10 klasė)

• Matmenys: 74 x 42 x 34,5 mm

• Svoris: 87 g.
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