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  - filtras šviesos Aktyvus NIGHT VISION

Neoline

 modelis. Neoline šis pasižymi kuom vaizdo detalaus
 ir kokybiško įrašyti negali registratorius vaizdo įprastas tamsoje pilnoje arba sąlygomis

 apšvietimo Mažomis detalizacija. didele su įrašą baltą / juodai pateikiant skaidrų,
 į persijungia automatiškai filtras šviesos spindulių infraraudonųjų apšvietimui, mažam

 esant kuriame, objekyvu, unikaliu integruotu su registratorius, vaizdo - S39Wide  



FULL HD ir  kontrastas vaizdo patobulintas 

NEOLINE

 sąlygomis.  sunkiausiomisir net aukšta, išlieka kokybė įrašo vaizdofunkcijos  WDR bei HD
FULL  Dėka spindulius. saulėstiesioginius  gaunant jo, iš ar tuneliu važiuojant svarbu ypač

 Tai sąlygoms. apšvietimo besikeičiančioms greitai vaizdą šviesos ir spalvų subalansuotą
 užtikrina kuris diapazoną, dinaminį išplėstinį arba funkciją WDR turi S39 Wide 



 kampasMatymo 

Dėl
 vaizdo.

 neiškraipant juostų, eismo 5 iki apima S39" Wide "Neolinekampo,  matymo 160º didelio 

160°



NEOLINE WIDE S39 – papildomos  funkcijos 

Duomenys

 žymes. laiko ir datos įrašui vaizdo įrašyti leidžia S39" Wide
 "NEOLINE nekaltumą. jūsų patvirtinantis argumentas, yra laiku ir data su failasVaizdo 

 nusikaltimus. administracinius nagrinėjant įrodymais su susiję yra įraše vaizdo 



 naudojimui lengvam sąsajaIntuityvi 

"NEOLINE
 naudotis. juo lengvai gali vartotojas  visai nepatyręsir Net

 nustatymus. ipatogiai valdyt   leidžiakuris - colių 3 - ekranądidelį  turi S39" Wide 
 

 

3”



Papildomos  funkcijos 

"Neoline

kelionės  niuansą. 
 kiekvieną išspręs tai visa - saloną į kamerą pasukti galimybė įrašas, cikliškas aptikimas,

 judesio įrašymas, Garso funkcijų.kameros  pažangių keletą turi S39" Wide 



-Vaizdo
-Tvirtinimas
-Automobilinis
-USB
-Vartotojo
Garantijos  kortelė 

 vadovas 
 kabelis 

 įkroviklis 
 stiklo prie 

 S39 Wide Neoline registratorius 

 

Komplektacija:

 

-Vaizdo 
-Matymo
-Vaizdo
-Bitų
-Integruota
-3
-Integruotas
-WDR
-G
-Judesio
-Ciklinis
-Palaiko
-Darbinė
-Matmenys:  66g Svoris:  /  mm 34 x 50 x 87 

 60˚ + iki -10˚ temperatūra: 
 korteles atminties   32GB-8GB MicroSD 

 įrašinėjimas 
 sensorius 

 sensorius - 
 funkcija 

 garsiakalbis / mikrofonas 
 ekranas LCD colių 

 mAh 180 - baterija 
 s / Mb maks.17 greitis, 

 H.264 / MOV suspaudimas: / formatas 
 160˚ kampas: 

 s) / (30k 1280x720P HD s), / (30k 1080 * 1920 FHD raiška:

 

 

2.0’

Techniniai  duomenys NEOLINE WIDE S39
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