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NAVITEL R1000

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
• Záznamová kamera do auta s reálným FULL HD

rozlišením 1080P digitálního videa.
• Široký úhel záběru 165° a možnost otáčení kamery

o 360°.
• Magnetický držák s 3M nálepkou na čelní sklo.
• G-senzor – zaznamenává a chrání záběry okolních

nehod v případě náhlého zrychlení, brzdění či nárazu.
• Nahrávání ve smyčce — žádné časové mezery mezi

jednotlivými videi.
• Kvalitní záznam i při sníženém osvětlení.
• Aktuální datum a čas pořízení na každém videu

a snímku.
• Po nastartování funkce automatického nahrávání.
• GPS pro možnost zobrazení zeměpisné délky,

zeměpisné šířky a dalších informací o aktuální poloze. 
• Pořízená videa a snímky můžete prohlížet a sdílet

prostřednictvím speciální mobilní aplikace
a Wi-Fi připojení.

• Přenosné zařízení, pohodlná instalace a používání.
• CZ menu i manuál.
• Dárkový poukaz na licenční klíč, který umožní

nainstalovat a bezplatně používat aplikaci Navitel 
Navigator s mapami 43 evropských zemí, Běloruska, 
Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. 

OBSAH BALENÍ
• Záznamová kamera NAVITEL R1000
• Adaptér do auta 12/24 V
• Držák na čelní sklo
• Mini-USB kabel
• Čistící ubrousek z mikrovlákna
• Dárkový poukaz (licence na navigaci Navitel Navigator)
• Uživatelská příručka
• Záruční list

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
• CPU: MSTAR MSC8328
• DISPLEJ: 1.2″ TN s rozlišením 240 x 204 px
• ROZLIŠENÍ SNÍMKU: 2048 x 1536 px
• ROZLIŠENÍ VIDEA: Full HD (1920x1080 px / 30 fps)
• ÚHEL ZÁBĚRU: 165°
• PODPOROVANÉ FORMÁTY: MP4, JPG
• DALŠÍ ROZHRANÍ: micro SD/HC/XC (až 64 GB), mini USB 2.0
• ROZMĚRY: šířka 4.8 cm, výška 8.2 cm, hloubka 4.8 cm
• ROZMĚRY BALENÍ: šířka 19.2 cm, výška 13.8 cm, hloubka 7 cm
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