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Vážení obchodní partneri,  

hľadáte akčnú kameru, ktorá vám poskytne bezkonkurenčnú kvalitu obrazu, je intuitívna a ľahko 

sa používa? Hľadáte kameru s ktorou sa môžete potápať, použiť ju ako kameru do auta  a ktorá je nabitá kopou ďalších 

vynikajúcich funkcií?  

Ak áno, tak vám predstavujeme športovú akčnú kameru EZVIZ S2, ktorá bude vaším ideálnym partnerom na detailné zachytenie 

vašich adrenalínových dobrodružstiev.  

 

 

Kamera vám umožňuje nahrávať vaše zážitky v rozlíšení Full HD 1080p pri 60 

snímkoch za sekundu a HD 720p pri 120 snímkoch za sekundu s uhlom pohľadu 

až 150°. 

Fotografie vytvára v rozlíšení 2Mpx, 4Mpx a 8Mpx. S vodotesným krytom sa 

môžete s EZVIZ S2 potápať až do hĺbky 40m. 

 

Pri použití v aute je kamera schopná čítať dopravné značky, upozorniť na obmedzenie rýchlosti, vybočenie z jazdného pruhu a na 

nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami. Pri nehodovej udalosti sa automaticky zapne núdzové nahrávanie. 

Vďaka technológii WDR sa vám podarí spraviť krásne detailné zábery aj proti svetlu a taktiež pri náhlom prechode z tmavého 

prostredia do osvetleného. Obraz nebude prepálený.  

Väčšia plocha pixelu zabezpečuje viac svetla 

dopadajúceho na samotný čip, čím sa získava lepšia 

kvalita obrazu pri nízkej hladine osvetlenia, hlavne v noci. 

 

 

Zabudovaná WiFi a Bluetooth vám umožní prepojiť kameru s diaľkovým ovládaním (nie je 

súčasťou balenia) alebo s vaším mobilným zariadením cez aplikáciu EZVIZ SPORTS. 

 

 

Korekcia skreslenia zabráni neželanému zaobleniu obrazu,  

ktorý je typický pri širokouhlom snímaní. 

  

 

2“ dotyková obrazovka vám umožní vidieť to, čo natáčate a nastaviť vlastnosti a funkcie 

kamery. Všetko čo zaznamenáte sa uloží na micro SD kartu, ktorú kamera podporuje až do 

veľkosti 256GB.  

              

Bližšie informácie ako aj ukážky nahrávok kamery napríklad pod vodou alebo z rally nájdete na:   www.ezviz.sk 

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete ďalšie  informácie kontaktujte EZVIZ oddelenie na:   info@ezviz.sk  

 

Predstavenie akčnej kamery S2 

ZACHYŤTE DETAILNE SVOJE AKČNÉ DOBRODRUŽSTVÁ 

Obchodná kancelária 

EXPRESS ALARM Bratislava 

Ambroseho 19/907 
851 02 Bratislava 5, Petržalka 

Tel        +421/262 250 278 
E-mail  ba@express-alarm.sk 
Web     www.express-alarm.sk 

 

Centrála 

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 

Dolné Rakovce 1940/22 
039 01 Turčianske Teplice 

Tel        +421/434 924 214, 434 924 073 
E-mail   obchod@express-alarm.sk 
Web      www.express-alarm.sk 

 

Inteligentný domáci systém 
Alarm, video, domáca automatizácia a šport 

 

Hlavné vlastnosti kamery 
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