GIGRA 1308S ARAÇ ALTI İNCELEME CİHAZI
Gigra 1308S size hafifliği ve portatifliği ile beklentilerinizden çok daha fazlasını
sunuyor. Ürünümüzün tasarım ve geliştirme sürecinde hafifliğine ve kolay taşınabilir
olmasına büyük önem verilmiştir. Gigra sadece 1.5 kilogramlık ağırlığı ve 102
santimetrelik boyutuyla size kolay kullanım avantajı sağlamaktadır.
Tekrar şarj edilebilen bataryası sayesinde beş saatten fazla kesintisiz
çalışabilmektedir.
Setin içerisinde iki adet kuru ve bakım gerektirmeyen batarya mevcuttur ve biri
çalışırken diğeri şarjda kalabilir.
Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Hafif ve kolay taşınabilir
Uzun ömürlü batarya (5 Saat)
Kullanıcı dostu tasarım
Çalışma ısısı (-20ºC ~ +65ºC)
Suya ve toza karşı dayanıklılık
Gece görüşü
Kablosuz Bağlantı (Opsiyonel)
Kayıt Ünitesi (Opsiyonel)

Gigra 1308S bir adet oynar başlıklı kameraya ve kamerayı kontrol eden kontrol
edebilme sahiptir.
Bu özellik sayesinde güvenlik görevlisi belli bir alanı tek hamlede inceleyebilmektedir.
Gigra’nın gece görüş özelliği sayesinde başka herhangi bir ışık kaynağına gerek duymaksızın gece de detaylı
inceleme yapabilmektedir.

Gigra ile birlikte gelen en büyük yenilik küçük hareketli kamerasına eklenen gece görüş özelliğidir. Bu özellik
Gigra’ yı eski moda aynalı araç altı izleme cihazlarına göre çok farklı ve gelişmiş kılmaktadır. Kullanıcı gece
karanlığında bile bütün detayları kolayca ve ekstra bir ışığa gereksinim duymadan görebilir. Bu özellik
kullanıcıyı zahmetten, zaman kaybından ve başka ek cihazlar kullanma gereksiniminden kurtarmış olur.
GIGRA 1308S diğer araç altı inceleme cihazlarından çok daha üstündür.
•
•
•

Araç altlarını aramak için kullanılan aynalı düzenek ile kıyaslanamaz, GIGRA oynar başlıklı kamerası
sayesinde daha detaylı görüntü sağlar.
Arabanın motor bölümüne ve lastiklerin olduğu bölüme girebilmektedir ve bu bölgeleri rahatlıkla kontrol
edebilmektedir. Fakat aynalı model bunu yapamamaktadır.
Yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde geniş güvenlik önlemleri alınan bölgelerde en sağlıklı ve en
güvenilir denetlemeyi yapar.

KULLANICI DOSTU TASARIM
Hafiflik ve portatiflik kolay kullanımlı tasarımın baş öğelerindendir. Buna ek olarak ürüne, kontrolü ve kolay
kullanımını daha da artırmak için hareket kabiliyeti olan bir kamera eklenmiştir. Gigra’ da bulunan bu özellik
sayesinde kullanıcı tek bir hareketle ve zahmetsizce görmek istediği yüzeyi tarama kolaylığına sahip olur.
OPSİYONEL ÜNİTELER
KABLOSUZ BAĞLANTI
Wireless görüntü transfer ünitesi(2 GHz) sayesinde
görüntü başka bir yerden (50 m’lik bir açık alanda)
izlenebilmektedir ve kaydedilebilmektedir.
Bu tür bir özelliğin şu tür avantajları vardır:
1- Güvenlik personeli teftiş edildiğini
düşünerek görevini yaparken daha hassas olacak
ve işini layıkıyla yapacak.
2- Kaydedilen görüntü arşivlenebilecek ve
gelecekte ihtiyaç olunması halinde kullanılabilecek.
KAYIT ÜNİTESİ
Kayıt ünitesi sayesinde 8 saat, bellek artırımı ve çözünürlük düşürümleri ile
daha fazla kayıt yapabilmektedir. Kaydedilen görüntü USB port bağlantısı ile
bilgisayardan izlenebilmektedir.
Sertifikalarımız
123456-

İMALATCI BELGESİ
KAPASİTE RAPORU
SANAYİ SİCİL BELGESİ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL BELGESİ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ FAYDALI MODEL BELGESİ
NATO STOK NUMARASI (5810270131114)

TESTLERİMİZ
DÜŞÜK SICAKLIKTA ÇALIŞMA TESTİ - (TS 2141 EN 60068–2-1)
SUDAN ETKİLENMEME - IPX4 (TS 3033 EN 60529)
TOZDAN ETKİLENMEME - IPSX4 (TS3033 EN60529)

