
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   XPLORE C1GEO DASHCAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155o 

155o Grader Vidvinkel uten blindsone 

 G-Sensor 

Lagrer hendelser ved ulykke eller vibrasjon.  

 

32mm Cube 

Liten i størrelse men smart. Veier bare 36g.  

 

Wi-Fi 

Innebygd Wi-Fi lar deg koble til telefon eller 

nettbrett uten kostnader. Se video, playback 

og last ned snutter direkte fra C1GEO.  

 

Fjernkontroll 

En snapshot fjernkontroll lar deg ta opp 12 

sekunder med ett trykk.  

 

180mA Lithium Batteri 

20 minutters opptak hvis noe skulle hende 

 

Smart Videoredigering 

Xplore appen tilbyr smart redigering. Du kan 

redigere tekst, musikk, tittel, tagg samt legge til 

forskjellige filter. Del video på sosiale medier.  

 

GPS Innebygd 

Legger inn GeoTag og kjørerute på video opptak. 

 

XPLORE C1GEO er verdens minste 

smart dashbordkamera til bil med Wi-

Fi, GPS og Bluetooth 

Utstyrt med full HD-kamera (1080p) som 
tar bilder av høy kvalitet. Bildene tas 
opp med en bildefrekvens på 30 bilder i 
sekundet. I tillegg har objektivet en 
vinkel på 155° som betyr at du får med 
deg et bredt synsfelt med god 
billedkvalitet.  
 
Innebygd G-sensor og mikrofon av høy 
kvalitet. Du fester kameraet enkelt på 
frontruten og bare koble til 
sigarettenneren, så er du i gang.  
 
Sigarettennerpluggen har 2 USB uttak, 
så kan du bruke det ene for kameraet 
og det andre for for eksempel lading av 
telefonen. Sigarettennerpluggen er liten 
og diskret.   
 
C1GEO kan enkelt fjernes fra holderen 
og med det innebygde batteriet kan du 
bruke kameraet inntil 20 minutter utenfor 
bilen. 
 
Kameraet er utstyrt med en enkel "hurtig 
start" -knapp. I tillegg kommer systemet 
som standard med en Bluetooth-
fjernkontroll der du trykker for å lagre en 
hendelse.   
 
C1GEO har plass til et minnekort opp til 
32 GB. Video - lagre og redigere via en 
gratis app Applikasjonen gir også flere 
redigeringsmuligheter for videoene samt 
lagring og deling på sosiale medier.   
 
Minnekort er ekstrautstyr.  
Xplore 32GB MictoSDkort: C1SD32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenter 2.0 Megapixel 1/2,7" CMOS sensor 
1080p FHD Bildeprosessor 
Professjonell mikrofon&audio chipset 
G-sensor 
Batteri 180mA Li-Polymer Batteri 
Innebygd GPS (Kun C1+) 

Bluetooth Bluetooth 3.0 Snappshot fjernkontroll 

GPS Sporing Video kart 
Geografisk Tag 
Deling av geografisk informasjon 

SNS Sosiale medier deling 
Lase opp og dele lokal video og foto 
Geografisk tagging av video (Kun C1+) 

Opptak  FHD 1080p@30fps video opptak 
155`@F1.8 glasslinser+ 2 x asfæriske linser 
Videoformat/codec: H.264 / AVI 
12 sek. Video ved trykk på fjernkontroll 
Populære videofilter 
Video klipp, spleising, legge til bakgrunnsmusikk 
Audo/Video redigering 
Opptak 20 minutter etter tenning av.  

Design 32mm Kube 
Enkelt "klikk" feste for å ta kamera ut av bilen 
Integrert AV/PÅ knapp 
Veier kun 36 gram 

System 2 sekunders hurtigstart 
Tid / dato stempling på opptak 
Minnekort Micro SDHC Class 10 +, 8-32GB 
Strøm inn DC 5V 1A 
Temperatur virkeområde -20 - 70 C 

Enkelt "klikk" feste 

Liten størrelse 

Smart design 

Eksklusiv innpakning 


