P ŘEDSTAVUJEME

VIDEOKAMERA

Eltrinex LS400W

PRAKTICKÁ
AUTOKAMERA
Na rozdíl od jiných kamer prodávaných pod stejnou značkou
je tento model výrazně dražší, nabízí však výbornou kvalitu
záznamu, snadné ovládání a skvělý držák.
hodnocení



+

kvalita
záznamu,
snadné
ovládání,
řešení držáku
(napájení
kamery),
automatická
aktivace
nahrávání,
tovární
nastavení

–

špatně
přístupný slot
karty microSD,
vyšší cena

K

amera má záběr široký
140°, takže nabízí opravdu
dobrý výhled před vozidlo.
Záznam se ukládá v plném
vysokém rozlišení (1 920 ×
1 080 bodů při 30 snímcích za sekundu) na kartu microSDHC o kapacitě až
32 GB (přibalena je karta o kapacitě
8 GB). Kamera dokáže též pořídit fotografie o velikosti 3 až 12 Mpx.
Pokud jde o paměťovou kartu, nelze si však odpustit jednu výtku. Její
slot je sice prakticky chráněn gumovou krytkou proti vnikání nečistot, je
však vnořen tak hluboko v těle kamery, že vkládání i vyjímání karty holýma rukama není prakticky možné.
(Snad by to bylo možné udělat jen prsty s dlouhými pevnými nehty.)

KAMERA NABÍZÍ velmi dobrou kvalitu
záznamu i v noci nebo za zhoršených
světelných podmínek.

ZÁZNAM A OVLÁDÁNÍ

je uchycení kamery otázkou okamžiKvalita záznamu je velmi slušná, ku. Navíc skrze tyto magnetické vámnohé konkurenční výrobky mo- lečky je kamera též napájena, takže
del Eltrinex LS400W snadno porazí. nemusíte před každou jízdou a po ní
Výrobce se též chlubí technologií, kte- připojovat a odpojovat napájecí kabel
rá zvyšuje rozpoznatelnost doprav- nebo se bát, že kabel během jízdy na
ních značek, osob a dalších detailů, nerovné vozovce vypadne.
a je nutno uznat, že kamera i v této
Výhodou je i to, že kamera začne
oblasti podává opravdu nadprůměr- okamžitě nahrávat, jakmile ji připoný výkon.
jíte k napájecímu zdroji. Ve spojení
Kamera nahrává v pětiminutových s držákem a dříve zmíněným dobúsecích; je-li vložená karta naplněna, rým továrním nastavením je model
nejstarší záznamy se automaticky ma- Eltrinex LS400W ukázkou toho, jak
žou. Vybrané části záznamu lze proti má vypadat praktická „černá skříňka“,
takovému smazání uzamknout jedno- kterou bude řidič neustále používat.
duchým stisknutím tlačítka. Ovládání Aktivace, popř. deaktivace kamery
kamery je jednoduché, zvládnete jej uživatele ani v nejmenším neobtěžui bez čtení manuálu. Přístroj navíc na- je: Při vstupu do vozidla kameru probízí přehledné menu lokalizované do stě jen „přicvaknete“, při odchodu ji
českého jazyka. Za výhodu lze pova- zase jen vytáhnete. Skvělé. Škoda jen,
žovat i to, že standardní, tovární na- že kamera nemá GPS čip pro záznam
stavení přístroje je optimální – po vy- rychlosti vozidla, případně i pro zábalení z krabice stačí zadat aktuální znam projeté trasy. V této cenové relaci by chybět nemusel.
čas a můžete nahrávat.

DRŽÁK
 PROČ KOUPIT: Snadno ovladatelná
Absolutorium si však kamera zaslou- „černá skříňka“ s vysokou kvalitou
ží za držák: Na sklo jej připnete velmi záznamu a velmi praktickým
snadno, nemá tendenci se odlepovat držákem na přední sklo.
a díky dvěma magnetickým válečkům  ALEŠ HAVLAS

info
ASUS HS-W1
 CENA S DPH: 4 350 Kč

 SNÍMAČ: 1,3“ CMOS

 ROZMĚRY: cca 115 × 65 × 35 mm

 POSKYTL: Eltrinex, s. r. o.

 DISPLEJ: LCD 2,7“

 HMOTNOST: 99 g

 INFO: www.eltrinex.cz

 FUNKCE: nahrávání ve smyčce,

 BARVA: černá

 PAMĚŤ: karta microSDHC (až 32 GB)

zamknutí záznamu, senzor nárazu
 ROZHRANÍ: USB, HDMI, AV
 ZVUK: mikrofon, reproduktor
 AKUMULÁTOR: 500 mAh, Li-Ion
(cca 5 minut záznamu)

 OBSAH BALENÍ: kamera Eltrinex LS400W, magnetický

 ZÁZNAM: 1 080p při 30 fps, 720p

při 60 fps (MOV); fotografie až
12 Mpx (JPG)
 ÚHEL ZÁBĚRU: 140°
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držák s přísavkou na okno, nabíječka do auta
s konektorem miniUSB, USB kabel s konektorem
miniUSB, HDMI kabel s konektorem miniHDMI,
8GB paměťová karta microSDHC, manuál
www.ppk.cz

