Görüntü Kalitesi

Seyahat, Spor, Aksiyon
ve birçok mesleki kullanım alanı...

Güneş Gözlüğü
HD Video Kamera
Fotoğraf Makinesi
Kart Okuyucu
USB Disk
PC Cam
www.quadrocomputer.com

Genel Özellikler
• HD 720P DV Kamerası ile 30fps kare hızda ve AVI formatında yüksek kalitede video kaydı.
• 1600x1200 Pixel çözünürlükte, JPG formatında Fotoğraf Çekim.
• MP3 Çalar fonksiyonu ve gözlük kulaklıkları ile kablo karmaşasından uzak müzik keyﬁ.
• Bluetooth fonksiyonu ile cep telefonuna gelen aramaları kolaylıkla yanıtlama ya da aramalar
yapabilme özgürlüğü.
• 32 GB'a kadar arttırılabilir MicroSD kart desteği ile 5 saate kadar video ve data depolama kapasitesi.
• TF kart okuyucu donanımını USB Taşınabilir Disk olarak kullanabilme olanağı.
• Bilgisayar, Notebook ve Tablet gibi cihazlarla USB arabirim üzerinden kolay bağlantı.
• Bilgisayarda, USB bağlantısıyla PC Camera olarak kullanabilme imkanı.
• Hızlı şarj özelliğiyle 2 saatte tam şarj edilebilen 500mAh Lithium batarya; 3 saate kadar kayıt olanağı.
• Hem bay hem de bayanlara hitap eden şık tasarım.
• Değişebilen tak çıkar tasarımlı polarize camlar (Saydam ya da renkli, kullanıma özel cam seçenekleri)
• Darbelere dayanıklı şık taşıma kılıfı ve temizleme bezi

Genel Özellikler
• DV Kamerası ile Full HD 1080P (1440x1080 Pixel 30fps ve 1920x1080P 25fps), HD 720P
(1280x720 Pixel) 50fps, AVI formatında yüksek kalitede video kayıt imkanı.
• 142 derecelik geniş açılı lense sahip HD kamerası ile daha detaylı fotoğraf ve vidolar.
• 15 Mega Pixel (4480 x 3360 Pixel) çözünürlükte, JPG formatında Fotoğraf Çekim.
• 32 GB'a kadar MicroSD kart desteği sayesinde 2,5 Saate kadar video ve data depolama kapasitesi.
• TF kart okuyucu donanımını USB Taşınabilir Disk olarak kullanabilme olanağı.
• Bilgisayara, USB bağlantısıyla PC Cam olarak kullanabilme imkanı.
• Bilgisayar, Notebook ve Tablet gibi cihazlarla USB arabirim üzerinden kolay bağlantı.
• 400mAh Lithium bataryası ile 1 saatten fazla video kaydı.
• Hem bay hem de bayanlara hitap eden şık tasarım.
• Değişebilen tak çıkar tasarımlı polarize camlar (Saydam ya da renkli, kullanıma özel cam seçenekleri)
• Darbelere dayanıklı şık taşıma kılıfı ve temizleme bezi.

Genel Özellikler
• DV Kamerası ile HD 720P (1280x720Pixel) Çözünürlük, 30fps kare/hız ve AVI formatında yüksek
görüntü kalitesinde video kaydı.
• 1280x720 Pixel çözünürlükte, JPG formatında Fotoğraf Çekim.
• 32 GB'a kadar MicroSD kart desteği sayesinde 8 saate kadar video ve data depolama kapasitesi.
• TF kart okuyucu donanımını USB Taşınabilir Disk olarak kullanabilme olanağı.
• Bilgisayarda, USB bağlantısıyla PC Cam olarak kullanabilme imkanı.
• Bilgisayar, Notebook ve Tablet gibi cihazlarla USB arabirim üzerinden kolay bağlantı.
• 400mAh Lithium bataryası ile 2,5 saate kadar kayıt imkanı.
• Hem bay hem de bayanlara hitap eden şık tasarım.
• Değişebilen tak çıkar tasarımlı polarize camlar (Saydam ya da renkli, kullanıma özel cam seçenekleri)
• USB data aktarım & şarj kablosu, şarj adaptörü.
• Darbelere dayanıklı şık taşıma kılıfı ve temizleme bezi.

Genel Özellikler
• Bilgisayar, Notebook ve Tablet gibi cihazlarla Wireless ve USB arabirim üzerinden kolay bağlantı.
• Wiﬁ teknolojisiyle mobil aygıtlar ile kameraya gerçek zamanlı görüntülü erişim, kayıt ve yönetim.
• Wiﬁ üzerinden resim ve videolara kablosuz olarak erişerek görüntüleme ve aktarım.
• Aksiyonun her anını 120 derecelik geniş kayıt açısıyla tüm detaylarıyla yakalama imkanı.
• Full HD 1080P (1920x1080 Pixel), 30fps kare hızda, MOV H264 görüntü kalitesinde video kaydı.
• 5 Mega Pixel CMOS Kamerasıyla 14 Mega Pixel (4352x3264 Pixel), JPG formatında Fotoğraf Çekim.
• Video ve Resim kaydı için wiﬁ panel üzerinden görüntü kalitesi ve çözünürlük ayar seçenekleri.
• 32 GB'a kadar MicroSD kart desteği sayesinde 6 saate kadar video ve data depolama kapasitesi.
• TF kart okuyucu donanımını USB Taşınabilir Disk olarak kullanabilme olanağı.
• 1020mAh Lithium bataryası ile 1 saate kadar kayıt imkanı.
• Hem bay hem de bayanlara hitap eden şık tasarım.
• UV korumalı camlarıyla şık görünüm ve sağlıklı kullanım.
• “Anti Fog” özellikli buğulanmayan ve değiştirilebilir, geniş görüş açısı sunan camlar.
• Yağış seviyesinde su geçirmezlik ve darbelere dayanıklı dizayn.
• Çizilmelere karşı koruma sağlayan şık taşıma kılıfı.

