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140 Derece objektif açısı
Objektif aşağı ve yukarı 180 Derece hareket açısı
270 Derece Vizör ekranını arkaya veya öne döndürme imkanı.

1080P HD video Çözünürlük Seçenekli:
1080P: 1440 * 1080
720P: 1280 * 720
480P: 720 * 480

1/3.2 'CMOS Resim sensörü, Düşük ışıkta algılama özellikli.
2.0 " TFT LCD izleme ekranı (Kayıt sırasında vizör olarak)

Gündüz ve Gece hassayet seçenekli, karanlıkta LED aydınlatmalı ışık kaynağı . 

Kamera içine gömülü Şarjlı Li-ion Pil.

Şarj ederken Video Kayıt imkanı, araç Çakmak çıkışından şarj ve aynı zamanda kayda devam imkanı

512M dan 32GB SD Mikro hafıza kartına kayıt imkanı.
Hafıza kartı kameraya dahil değildir ( Kamera fiyatına dahil değildir)

Sallantıya karşı görüntü düzenleme özellikli video kayıt imkanı.

Hareket Algılama Fonksiyonu Fotoğraf ve Video kayıtta hareket algılayarak kayıt yapabilme özelliği.

Sonsuz döngüsel kayıt imkanı(32GB Mikro SD hafıza kartına) 
Video kalitesine bağlı olarak VGA18 saat, HD 9 saat kayıt yapar .
kart dolduğunda baştan başlayarak kaydın üzerine yine kayıt yaparak devam eder.
HDMI Çıkışı mevcuttur.
Kayıt öncesi görüntü ön izleme imkanı.
Yapılan kayıtları tarih ve saatli olarak kayıt imkanı.
Foğraf çekimlerinde düşük ve yüksek çözünürlükte fotoğraf çekim imkanı.
Sesli ve sessiz VİDEO kayıt imkanı.
Video çekimlerinizi belirli büyüklüklerde dosyalar halinde çekme ve kolay izleme imkanı.
Uzun süreli tek çekim yerine kesintili olarak dosyalar halinde 3-5-15 dakikalık çekimler yaparak gerektiğinde 
istenen dosyayı kısa sürede diğer çekilmişlerin arasından alıp çıkartabilirsiniz. Aslında kayıt kesintisiz devam 
etmektedir.Bir gürüntünün sonu diğer dosyada baştaki VİDEO kaydının devamıdır.

Bu özellik uzun süreli kayıtla zaman harcamadan gerekli bölüme kolay ulaşmanızı sağlar.
Türkçe menülüdür ancak bazı bilgilerin tercümeleri imalatçı Çin firması tarafından tam karşılık olarak 
yüklenememiştir.
Bağlantı aparatı ile yatay ve dikey aksta kamerayı ayarlama imkanı.
Mekanik olarak VAKUM emme aparatı ile cam veya düz yüzeye tutunma imkanı

USB 2.0 Kablosu ile PC ye görüntü aktarma imkanı
Oto çakmak çıkışına uygun besleme adaptör ve kablosu 5Volt 500 mA güçüretir.
 www.elektropazar.com/kamera.htm

Pakette:
1 Kamera, 1Kamera Mekanik Vakum ve diğer vidalama parçaları, 
1 Araç çakmak fişine uygun fişli 12-24 Voltta çalışabilen adaptör,
1 USB aktarma kablosu, 
Kameranızın objektifinine el değdirmeyiniz , parmak izi kalmış ise pamuklu veya Gözlük camı silme bezi ile 
siliniz.
Kesinlikle kağıt mendil ile silmeyiniz Objektifi ve üzerindeki özel mor renkli kaplamayı çizer ve 
zamanla FLU bir görüntü almanıza sebep olur.
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