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TARGET BLU EYE - TETRA
Wykrywacz radiowozów wideorejestratorów + antena
zewnętrzna
Cena

4 960,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Wyprzedź Policję - Target BLUEYE ostrzega lepiej niż antyradar i bez
zakłóceń. ( JEST LEGALNY W UŻYTKOWANIU )
Jeździsz dużo po kraju lub europie ?
Chcesz wiedzieć gdzie jeżdżą nieoznakowane patrole?
Janosik to przeżytek - skuteczność na trasach ekspresowych ostrzeganie przed fotoradarami to już historia. Teraz zagrożeniem są
nowe BMW 3 i inne nieoznakowane radiowozy.
Najlepszym i rozwojowym system wczesnego ostrzegania przed Video rejestratorami Policji to Target BLUE EYE!
Zero szumów - zero fałszywych alarmów - dyskretny i legalny montaż.

Target BLU EYE to innowacyjny system ostrzegania oparty na technologi
TETRA.
Jest unikalnym i opatentowanym systemem bezpieczeństwa ruchu,
który ostrzega z wyprzedzeniem o nadjeżdżających pojazdach służb
ratowniczych i policji.
Jednocześnie Target BLUEYE znajduje doskonałe i legalne zastosowanie
jako sprawny antyradar.
Target BLU EYE ostrzega czujnym akustycznie i wizualnie. Miernik siły
sygnału na wyświetlaczu sterowania pozwala zobaczyć na pierwszy rzut
oka, czy policja zbliża cię lub oddala się od naszego pojazdu.
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Sieci TETRA dla służb ratunkowych jest stosowana w krajach
otaczających Polskę np. Holandia, Belgia, Chorwacja, Niemcy (w całym
kraju w 2014 roku), Austrii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Słowenii,
Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech.
Wysokość mandatów w Europie jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce.

Target BLUE EYE to najlepszy i jedyny system ostrzegania przed
wideo rejestratorem w nieoznakowanych i oznakowanych
radiowozach.

Blue EYE pracuje w dwóch trybach czułość do wyboru:
tryb 1.Highway: w tym trybie docelowy Blue Eye oferuje najwyższą
czułość, która pozwala na automatyczne rozpoznawanie służb
ratowniczych z dużej odległości.
Tryb 2.City: w tym trybie docelowy Blue Eye oferuje niższą czułość. Ten
tryb jest zalecany do stosowania w obszarach miejskich.
Zakres wykrywania docelowego Blue Eye waha się od kilkuset metrów
do około jednego kilometra. Zasięg zależy od wybranego trybu czułości i
środowiska - ukształtowania terenu.
W związku z tym wysoce zaawansowanej technologii, Target Blue oczu
może ostrzegać użytkownika z wyprzedzeniem o zbliżaniu się do służb
ratunkowych, takich jak:
◾ radiowozy policyjne (oznakowane i nieoznakowane )
◾ policyjne motocykle
◾ strażackie, ITD

W zestawie :
- Centralka TARGET
- Wyświetlacz + kabel
- Kabel zasilający z wtyczką do gniazda zapalniczki
- Karta SD 2GB
- Antena zewnętrzna samoprzylepna TETRA + opcjonalnie magnes neodymowy.
- Polska instrukcja obsługi
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