Офис и магазин: гр. София, ул. "Златовръх" №51.
Работно време: От понеделник до петък от 09ч до 17ч.
email: office@alltimecams.com ; alltimecams@gmail.com
office@alltimecams.com
024446942 0888216942

Видеорегистратор за автомобил и камери за екстремни спортове
https://alltimecams.com/
Категория: Всички продукти

№

Производител

Продукт

Снимка

Описание

Цена

Вакуумна стойка за видеорегистратор DELCAMAUTO - X8000.
1.

DELCAMAUTO

Стойка за DELCAMAUTO - X8000

15,00лв
Материал - пластмаса.

2.

3.

DELCAMEX

DELCAMEX

Стойка (вакуумна) за екстремни
камери

Стойка за кормило за камера
DELCAMEX - RD32

Стойката позволява закрепване на екстремна камера върху челното стъкло на
автомобил или тавана му.
Този модел е подходящ за:
18,00лв
DELCAMEX - AT81
DELCAMEX - F9
DELCAMEX - F10
Стойка за закрепване към кормило на DELCAMEX - RD32.
15,00лв
Материал - пластмаса.
Бърз преглед:

4.

DELCAMRC

Камера DELCAMRC - PLANE

DELCAMRC - PLANE е миниатюрна камера, която позволява направата на
видеозаписи и снимки чрез Вашите радиоуправляеми модели.

120,00лв

Възможността за направа на поредица от снимки я прави изключително ценен
съюзник на Вашето хоби.

http://alltimecams.com/pricelist-extremni-kameri?output=pdf
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5.

GARMIN

Garmin - HRM - Сензор за пулс

Подходящ продукт за използване с GARMIN VIRD и GARMIN VIRD ELITE.

118,00лв

6.

GARMIN

Garmin - Калъф за гмуркане

Подходящ продукт за използване с GARMIN VIRD и GARMIN VIRD ELITE.

86,00лв

Бърз преглед:

7.

HP - Hewlett Packard

Камера HP AC-100

HP AC-100 е камера за екстремен спорт от най-ниския клас на "Hewlett Packard".
Тя може да заснема с максимално качество от 1920x1080 Full HD, а ъгълът и на
виждане е 120°.
Особеност е вграденият "touch screen", чрез който може да настройвате
240,00лв
камерата съгласно Вашите изисквания.
В окомплектовката ще намерите богат набор от захващания, благодарение на
които може да я закрепите лесно на избрано от Вас място. Дистанционното
управление спомага за бързата и настройка без да има нужда да я демонтирате.
В комплект с…
Бърз преглед:

8.

HP - Hewlett Packard

Камера HP AC-150

9.

RoadHawk

Стойка за камера за автомобил
(RoadHawk HD)

http://alltimecams.com/pricelist-extremni-kameri?output=pdf

HP AC-150 е продукт от средният ценови клас на "Hewlett Packard".
Тя може да заснема с максимално качество от 1920x1080 Full HD, с ъгъл на
заснемане от 142°.
Размерите и са минимални, което определено е плюс, когато трябва да бъде
закрепена без присъствието и да Ви пречи.
В комплекта е включен сериозен набор от приспособления за захващане,
благодарение на които няма да изпитвате затруднения при поставянето и.
Ако поставите водонепромокаемият калъф, HP AC-150 ще е защитена от влага
(пръски вода, дъжд и други) и може…

320,00лв

Вакуумна стойка за RoadHawk HD.
38,00лв
Материал - пластмаса.
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Бърз преглед:

10.

SENA

Камера Sena Prism Tube

http://alltimecams.com/pricelist-extremni-kameri?output=pdf

Sena Prism Tube е бюджетно предложение, но същевременно предлага
възможности, които малко продукти на пазара ще Ви осигурят.
Записва с Full HD качество, като разполага с вътрешен и външен микрофон.
Външният микрофон дава възможност гласът Ви да бъде записан заедно с
видеозаписа, при това с брилянтно качество.
Стартирането на видеозапис е изключително лесно и става само с едно
движение, а максималното време за запис е цели 2 часа. Не трябва да се
подценява и опцията за гласови предупреждения.
Производителите са включили в…

280,00лв
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