
XIAOMI 1S Dash Cam Camera  

Fenomenalna  jakość nagrań  
Wprowadzenie  jednego z najnowszych i najbardziej rozbudowanych przetworników obrazu 
zaowocowało doskonałą  jakością nagrań video w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.  
Kamera Xiaomi1S rejestruje obraz, także w rozdzielczości Full HD ,w prędkości 30 klatek na 
sekundę.  
 
Dbałość o szczegóły  
Xiaomi1S Dash Cam Camera  została wyposażona w  jasny obiektyw o przysłonie f/1.8  oraz 
w 6 kompletów sferycznych soczewek sporządzonych  w całości ze szkła ,które  pozwalają na 
zarejestrowanie jeszcze większej ilości szczegółów podczas jazdy po zmroku. Każda z 
soczewek wykonana  jest z 9 warstw, które zwiększają przepuszczalność światła i 
zmniejszających współczynnik odbicia, dzięki czemu maksymalnie wykorzystują aktualne 
warunki oświetleniowe. Xiaomi1S Dash Cam posiada światłoczuły sensor obrazu Sony 
IMX307, co gwarantuje rejestrację obrazów nawet w ciemne, pochmurne dni. Dzięki 
wykorzystaniu popularnej kompresji obrazu H.264  kamera zapewnia krystalicznie czysty 
obraz w każdych warunkach, dbając o uchwycenie najmniejszych detali.  
 
Wbudowany G-Sensor 
Zintegrowany czujnik przeciążeń dba o to, aby w razie kolizji bądź gwałtownego manewru 
zabezpieczyć kluczowe nagrania. Materiał taki jest automatycznie zabezpieczany przed 
usunięciem. 
 
Nic nie da się ukryć na drodze ! 
Kamera Xiaomi1S w celu zminimalizowania efektu martwego pola, została wyposażona w 
szerokokątny obiektyw o polu widzenia 140°, co pozwala  na dokładne monitorowanie trzech 
pasów ruchu. Wysoka czułość w połączeniu z wysoką rozdzielczością obrazu sprawią, że 
nagrania są dokładne i przekazują prawdziwą sytuację panującą na drodze. 
 
Bezprzewodowa kontrola 
Kamera została wyposażona w moduł WIFI - po sparowaniu ze smartfonem i zainstalowaniu 
aplikacji można oglądać ekran filmowania w czasie rzeczywistym, wyświetlać zdjęcia oraz 
filmy z archiwum, ale również pobierać je bezpośrednio na smartfona, a nawet udostępniać 
materiały bezpośrednio do serwisów internetowych. 
 
Panoramiczny wyświetlacz  LCD  
Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD pozwala na szybką i intuicyjną zmianę najważniejszych 
parametrów funkcjonowania kamery Xiaomi1S Dash Cam oraz  pozwoli na komfortowe 
przeglądanie nagranego materiału. Interfejs także w języku angielskim, zbudowany jest na 
podstawie  ikon wraz z szerokimi przyciskami które sprawią, że korzystanie z kamery staje 
się niezwykle proste i bardziej intuicyjne. 
 
Zasilanie micro-USB 
Gniazdo zasilające micro-USB jest najbardziej popularnym standardem używany m.in. w 
telefonach komórkowych, dzięki czemu bez problemu można dopasować  kabel zasilający lub 
komunikujący kamerę z komputerem w razie potrzeby. 
 
 
 



Montaż-nic bardziej prostego 
Rejestrator jazdy  1S Dash Cam  jest wyposażona w sprytne gniazdo montażowe pozwalające 
na szybki i wygodny montaż w samochodzie.  Wideo rejestrator Xiaomi1S jest zamocowany 
na przedniej szybie samochodu za pomocą mocnej  naklejki elektrostatycznej, która 
skutecznie zapobiega ryzyku odpadnięcia w warunkach wysokiej temperatury. Wystarczy 
włożyć uchwyt do kamery i przesunąć kamerę wzdłuż gniazda, a urządzenie będzie stabilnie 
zamocowane w pojeździe i gotowe do rejestrowania trasy.1S Dash Cam dba o prezentację 
przedniej szyby samochodu. 
 
 

 

 

 


