
Kayak Motor Outdor Gözlüğü

HD Video Kamera

Fotoğraf Makinesi

Kart Okuyucu

USB Disk



• 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,  görüntü kalitesinde video kaydı.MOV H264

• 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.

Quadro Smart Goggles 2HD Akıllı Kayak Gözlüğü ile outdoor sporlarda yaşadığınız nefes kesen heyecan dolu 
anları sizin gözünüzden Full HD yüksek ses ve görüntü kalitesiyle 1080P çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Bu 
sayede hem o anları kendiniz için ölümsüzleştirmiş, hem de dostlarınıza anlatarak tarif edemeyeceğiniz 
heyecan ve güzellikleri birebir paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken hem elinizde bir kamera taşımak zorunda 
kalmaz hem de aynı zamanda gözlerinizi yoğun UV güneş ışınlarından da korumuş olursunuz.
Ayrıca Quadro Smart Goggles 2HD Akıllı Kayak Gözlüğü sahip olduğu Wi-Fi teknolojisi sayesinde gerçek 
zamanlı görüntüleme imkanı da sunar. Kameradan alınan görüntü Wi-Fi ile direkt Android ya da IOS işletim 
sistemli bir cihaz üzerinden izlenebilir. Bunun yanında Gözlük üzerindeki resim ve video dosyalarını Wi-Fi ile 
görüntüleyebilir ya da farklı bir depolama alanına kablosuz olarak aktarılabilirsınız.
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