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RADAR-DETEKTORIUS  +  VAIZDO REGISTRATORIUS 

Hibridinis įrenginys tiems kurie vertina kokybę , stilių ir funkcionalumą. 
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EASY TOUCH PLUS 

Neoline Easy Touch Plus sensoriniame liečiamame ekrane parodoma visa 
reikalinga informacija apie eismą. 
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RED DOT AWARD: PRODUKTO DIZAINAS 2015 

Hibridas Neoline X-COP 9700 nugalėjo prestižinę premiją RED DOT AWARD:

Premija skirta už produkto itin ‘‘švarų‘‘ dizainą ir sąsają, tikslingai orientuotą į
vartotoją.
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AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS VIDEO 

Procesorius Ambarella A7 kartu su aukščiausių technologijų sensoriumi EXMOR
IMX 322 iš Sony ir optinė sistema iš 6 stiklo linzių perteikia realų ir skaidrų 
filmavimą su maksimalia detalizacija kaip dieną, taip ir naktį.
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PROCESORIUS AMBARELLA A7 

Už aukštos kokybės filmavimą atsako šiai dienai vienas iš lyderių rinkoje 
Ambarella. 
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TVIRTINIMAS SMART CLICK 

Unikalus tvirtinimas Smart Click palengvina montavimo ir demontavimo procesą.
NEOLINE X-COP 9700 tvirtai laikysis sumontuotas ant priekinio automobilio stiklo
judant transporto priemone bet kokia kelio danga.  
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X-COP PLAYER 

Tinklapyje www.9700.neoline.com jūs rasite peržiūros programą «X-COP 
Player». Parsisiųskite ir instaliuokite programą savo kompiuteryje. Joje rasite 
daug naudingos informacijos. 
 
Galėsite peržiūrėti video medžiagą, kurioje bus atvaizduojamas transporto 
priemonės greitis, kryptis, koordinatės, žemėlapis. 
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PLATUS APŽVALGOS KAMPAS 

Platus 137 laipsnių kampas leidžia įrašyti vaizdą apimant iki 5 kelio eismo juostų.
Vaizdo ryškumas, realumas ir kontrastas išlieka maksimalios kokybės iš bet kurio
kampo. 
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APTINKAMI VISŲ TIPŲ RADARAI  

Prietaise įmontuotas vienas iš moderniausių radar detektorių šiai dienai, įskaitant 
ir intelektualią  vidutinio greičio matavimo sistemą. Hibridas aptinka ir apskaičiuoja
vidutinio greičio atkarpą nuo 500 m. iki 10 km.  
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GPS DUOMENŲ BAZĖ 
 

Šis prietaisas turi integruotą GPS modulį, atsakingą aptikti  radaro taškus anksčiau 
išsaugotus GPS duomenų bazėje. Kaip ir jo pirmtakai, Neoline X-COP 9700 turi
integruotą radarų duomenų bazę Europoje. Kai kuriose ES šalyse, kur radijo 
modulių naudojimas yra draudžiamas, visi dažniai gali būti išjungti keliais 
paspaudimais, paliečiant prietaiso ekraną, tik GPS modulis lieka aktyvus.

GPS duomenų bazės atnaujinimus galite parsisiūsti iš www.neoline.com tinklapio.
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REŽIMAS X-COP 

Be  režimo "Miestas", "Greitkelis" ir "Turbo"  prietaise įgyvendintas automatinis
X-COP režimas, kuris keičia  radaro aptikimo jautrumą, atsižvelgiant į transporto 
priemonės greitį:

 • nuo 1 iki 30 km / h -  nuoroda ekrane;
 • nuo 31 iki 60 km / h - įjungiamas režimas "Miestas" (sumažintas jautrumas,
šalinantis "klaidingų" signalų skaičių); 
• nuo 71 iki 90 km / h įjungiamas režimas "Greitkelis" (padidintas jautrumas radaro
aptikimui); 
• daugiau nei 90 km / h - įjungiamas režimas "Turbo" (itin jautrus radaro aptikimas)  
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‘‘TRIP TRACK‘‘ INTELEKTUALI SISTEMA 

Neoline Х-СОР 9100 įrenginyje įdiegta intelektuali sistema vidutinio greičio
matavimo aptikimui. Hibridas aptinka ir apskaičiuoja vidutinio greičio atkarpą
nuo 500 m iki 10 km. Įrenginys apskaičiuoja atkarpos ilgį, rekomenduojamą
transporto greitį, esamą greičio apribojimą. Neoline Х-СОР 9100 įspės jus iki 
pirmos ir antros kameros. Jeigu jūs viršysite leistiną greitį atkarpoje, prietaisas 
jus informuos. 
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TYLOS REŽIMAS 

Jūs galite nustatyti greičio limito slenkstį, kuriame prietaisas informuos jus ekrane
be garso. Pavyzdžiui, jei jūs nustatote 80 km / h greitį NEOLINE X-COP 9700 įspės 
jus apie radarą tik tada, kai esamas automobilio greitis viršija 80 km / h. 
Naudodami šią funkciją, prietaisas neblaškys jūsų dėmesio, kai tai nėra būtina. 

* Prietaisas neveikia tylos režimu, jei jūs nustatote "X COP" režimą. 
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KIEKVIENOS DETALĖS PATIKIMUMAS 

NEOLINE X-COP 9700 – tai Pietų korėjos gaminys užtikrinantis prietaiso aukštos 
kokybės standartus. 
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NEOLINE X-COP 
9700 

Internetinis puslapis: www.autogarsas.lt     Tel. nr. +370 683 9000 
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