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-Dispositivo com dados criptografados  para evitar que informações sejam roubadas; 

-Gabinete plástico em ABS de alta resistência, à prova de água, à prova de poeira, à prova de choque e com grau de proteção IP65; 

-Formato de vídeo: padrão H.264, formato MP4, áudio e sincronização de vídeo; 

-Suporte a armazenamento máximo: 32Gbytes micro-SD;

-Resolução de gravação: 1920x1080 a 30fps, 1440x1080 a 30fps, 1280x720 a 30fps  e 848x480 a 60fps; 

-8.0 Megapixel  CMOS, 12.0 Megapixel imagem em formato JPG com marca d'água de data e hora; 

-2,0 polegadas de alta definição TFT LCD, para reprodução de vídeo; 

-Porta USB 2.0 para facilitar a leitura de vídeo e fotos no computador; 

-Registro de data e hora para assegurar a eficácia da prova; 

-IR LEDs para imagens noturnas com qualidade de visualização; 

-Bateria Li-bateria 4000mA, com tempo de gravação contínua na resolução de 1280 * 720 30fps de até 6 horas; 

-O tempo de gravação: 1080p gera 1GB a cada 10 minutos e 720p gera 1GB a cada 15 minutos.

GRAVADOR DE IMAGEM PESSOAL MW-GIP8120

CARACTERÍSTICAS:

DESTAQUE:

O MW-GIP8120 é uma unidade de gravação de imagens móvel de uso pessoal (MPDVR), sua característica principal e não ter 

peças móveis tornando-se um produto muito confiável para utilização em ambientes extremos.

Por ser tratar de um produto resistente, durável e de longa duração no armazenamento de dados, é indicado para uso em 

aplicações policial, resgate e bombeiros.

TIPO Sensor: CMOS Tecnologia: Infravermelho 

Características 

especiais: 
À prova de água e contra intempéries Sensor: 8 MegaPixel  

Definição vídeo 1: 1920*1080p, 30fps Definição vídeo 2: 1440*1080,30fps 

Definição vídeo 3: 1280*1024,30fps Definição vídeo 4: 848*480,60fps 

Exposição: 2 " TFT LCD LTPS Tamanho: 85*55*29 milímetro 

Capacidade da 

bateria: 
3.7V, bateria Lítio-Polímero 4000mAh 6-9 horas  

Armazenamento 

interno: 
memória Flash 32MB 

Armazenamento 

removível: 
cartão de 32GB SDHC  Tipo: Câmera de vídeo 
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