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PREDSTAVITEV

WHISTLER DE 1710A

Radar detektor ni iluzija
..Cene t. i. policijskih storitev se neustrašno dražijo, kar za »končne uporabnike« pomeni črno luknjo v denarnici. Pri nas smo glede
radarskih detektorjev še vedno precej skeptični. Zakaj?..

Kdo med nami ni nikoli igral priljubljene dirkačine Need for Speed, kjer
nas je na armaturki že pred daljnimi leti na policijske radarske zasede opozarjal namenski radar detektor? Takrat se nam je takšna ideja zdela vsaj ilegalna, če ne že nedosegljiva ali celo nerealna. Tega strahu preprosto ni
več. Seveda uredništvo RN nikakor ne podpira podobnih NFS vragolij v realnem svetu, a roko na srce - vsak bi bil vesel, preden ga možje v modrem
prestrelijo s svojimi merilnimi napravami in posledično oglobijo, predhodnega obvestila kar v svojem avtu. Že res, da nas na prekoračitve lahko
opozarjajo tudi razni Garmini in Mioti, a je takšno nenehno piskanje v avtomobilu lahko precej moteče. Kako policisti vedo, kako hitro se peljemo?
Kako sploh deluje merilna naprava policistov? Policist nas »ustreli« z laserskim žarkom oziroma z lasersko merilno napravo. Na podlagi hitrosti poti
žarka od pištole, do avta in nato nazaj do pištole, lahko dokaj natančno
ocenimo hitrost gibanja avtomobila. Prav tako hitro pa nam bodo »modri
gospodje« ponudili tudi položnico, ki nas skoraj zagotovo ne bo razveselila. Kako se izogniti radarskemu detektorju? Kako se torej izogniti takšni
situaciji? Najbolj preprosta rešitev je ta, da se preprosto vozimo po omejitvah. Druga, še manj verjetna je ta, da se sploh ne usedemo v avto. Tretjo
nam predstavlja podjetje Masspro, sliši pa na ime radarski detektor. Naš je
lahko že za slabih 90 €. Poglejmo si, kaj zmore izbrani model, WHISTLER DE
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Računalniške novice

WHISTLER DE 1710A
• Moderen dizajn in vrhunska anti-radar tehnologija
• Večbarvni LED zaslon (LED = Light Emitting Diode = dioda, ki oddaja svetlobo)
• Zazna vse radarje v X-band, K-band, Ka-band, varnostni radar in LASER pištole
• Zazna vse laserske pištole, ki oddajajo na laserskih dolžinah 910 ± 10
nm - Pro Laser I, II, in III; LTI 20-20; Ultra Lyte itd.
• Mestni način vožnje - City Mode (zmanjšuje motnje lažnih alarmov)
• Funkcija jakosti zvoka - Quiet Mode.

1710A. Najprej velja poudariti, da ima omenjeni detektor radarskih naprav
tako slovenski kot tudi EU certifikat (CE) in je proizvod inženiringa vrhunske ameriške anti-radar tehnologije. Odlikuje ga torej moderen dizajn in
tehnologija, ki dejansko deluje! Na radarje nas opozarja s pomočjo barvnih
LED diod, zazna pa radarje vseh vrst in tehnologij: X-band, K-band, Kaband, varnostni radar in LASER pištole, ki oddajajo na laserskih dolžinah
910 ± 10 nm (Pro Laser I, II, in III; LTI 20-20; Ultra Lyte itd.). Za bolj učinkovit
način delovanja v mestnih okoliših, kjer je različnih virov sevanja mnogo,
je uporabnikom na voljo priročen mestni način vožnje oziroma t. i. City
mode. Ta namreč zmanjšuje možnost lažnih alarmov, v kombinaciji z opcijo »Quiet mode« pa ima uporabnik vso kontrolo nad morebitnimi motnjami naprave, saj lahko napravo preprosto utišamo. Napravo namestimo
podobno kot našo priljubljeno navigacijsko napravo, torej na vetrobransko steklo (nosilec priložen) ali na armaturno ploščo (podloga prav tako
priložena), ter jo priklopimo v vtičnico za cigaretni vžigalnik. Poleg
12-mesečne garancije nam ponudnik zagotavlja tudi slovenska navodila. Če si na hitro preračunamo ceno naprave (89 €) in predlog novega kazenskega zakonika, ki je mimogrede tudi že sprejet, hitro ugotovimo, kaj
se nam najbolj splača in kdaj. Takoj, pri podjetju Masspro. 
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