LANTERNA COM GRAVADOR DE IMAGEM PESSOAL MW-GIPFL
O MW-GIPFL é uma unidade de gravação de imagens móvel de uso pessoal (MPDVR), suas características principais
e ser uma lanterna e não ter peças móveis tornando-se um produto muito confiável para utilização em ambientes
extremos.
Por ser tratar de um produto super resistente, durável e com armazenamento de dados, é indicado para uso em
aplicações policial, resgate e bombeiros.

DESTAQUE:
- Iluminação com Luz branca de alta luminosidade;
- Gabinete em aluminio de alta resistência;
- Tamanho compacto 253mm x 53mm x 55 mm com 470 gramas;
- DVR incorporado no corpo da lanterna;
- Suporta até 32GB de armazenamento em cartão micro SD;
- Gravação de imagem em formato MP4 H.264;
- Suporta até 8 horas de armazenamento com iluminação ativa ou 15 horas somente com imagem;
- Câmera CMOS 5Mega Colorida com resolução FullHD 1080 e angulo de visão de 120 graus;
- Visão noturna alcance de 30 metros;
- Entrada USB2;
- Fácil operação apenas 1 toque;
- Display de LCD com estatus de gravação 1.5 polegadas 16:9 com resolução 480x240 pontos.
ESPECIFICAÇÃO:
Entrada de vídeo
Zoom
Display TFT
Lente
Sensor
Foto
Pixel de Max.
Vídeo

: resolução da câmera interna 1920 * 1080P
: zoom digital
: 1,5 polegadas 4: 3 TFT LCD 480 * 240
: 120 graus angulo de visão na horizontal
: 1 / 3.2 " Colorido CMOS
: formato JPG
: 16 mega pixels
: formato de compressão H.264
1920 × 1080i 30fps
1280 720i 30fps
Formato de vídeo
: MP4
Áudio
: Microfone embutido / alto-falante
Armazenamento
: Memória interna 32MB Memória externa 32GB TF
Obturador
: obturador eletrônico 1/2 - 1 / 2000s
CUT IR
: Dia e Noite
Balanço de branco
: Auto
Porta USB
: USB 2.0
Alimentação
: Li-bateria ( 3.7V / 8000mAh )
LED Work time
: 10 horas
Gravação Work time : 15 horas
LED e Gravação work time: 8 horas
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