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PREDSTAVITEV

ESD 7100

Dosegljiv radar detektor
..Položnica za prehitro vožnjo ali radar detektor – to je zdaj vprašanje. Poglejmo si dosegljivo različico radar detektorja priznanega
proizvajalca Cobra..

Ne glede na to, da v uredništvu preferiramo zmerne voznike, je včasih še
tako majhna prekoračitev hitrosti lahko preveč, da bi se izognili plačilu kazni policije. Poglejmo, kako se lahko takšnih neželenih srečanj rešimo z radar detektorjem ESD 7100 priznanega proizvajalca Cobra.

Cobra: ESD 7100
Vse skeptike že na začetku spomnimo, da ima Cobra tako slovenski kakor
tudi evropski certifikat (CE) in je proizvod inženiringa vrhunske ameriške
anti-radar tehnologije.
Moderen dizajn in vrhunska tehnologija zazna štiri radarske, štiri laserske
signale in en varnostni sistem. To zmore v vse smeri - spredaj, zadaj in s
strani (360-stopinjska pokritost). Voznika posebej opozarja, kadar se nahaja v polju VG-2 Alert / Spectre detektorja detektorjev, v državah, kjer je takšna tehnologija prepovedana.
Cobra ESD 7100 omogoča popolno imunost od VG-2, na kar je voznik obveščen preko zelo svetlih ikonskih svetlobnih signalov - obvešča tudi o vrsti radarja, ki ga detektira.
Radar detektor zazna tudi vse radarje v interventnih vozilih in na cesti, Xband radar, K-band radar, Ka-Superwide radar, kot tudi varnostni radar (Sa-
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fety Alert). Prav tako je kos vsem vrstam laserskih pištol, ki oddajajo na dolžinah 910 ± 50 nm - Pro Laser, ProLaser III, LTI 20-20 Laser in Ultra Lyte
Laser.
Sistem alarmiranja obvešča o približevanju in bližini interventnega vozila,
če je opremljeno z varnostnim radarjem (Safety Alert). V državah, kjer imajo ta sistem, voznika tako opozarja o vozilih s prednostjo, kot so rešilni avtomobili, reševalci, gasilci, policija itd., kar vozniku omogoča pravočasen
umik na skrajno desno stran ceste.
Poseben mestni način vožnje (City Mode) zmanjšuje možnosti motnje lažnih alarmov, s funkcijo jakosti zvoka (Mute/Auto Mute Mode) pa bomo
napravo v trenutku utišali.
Za vsako vrsto odkritega radarja nas bo Cobra tonsko opozorila na unikaten način, tako da odvračanje pozornosti s ceste odpade. Prav tako se bo
ton za vsako vrsto radarja stopnjeval vedno hitreje, glede na to, kako hitro
se radarju približujemo.

ESD 7100 preprosto namestimo na vetrobransko steklo ali armaturno ploščo s pomočjo priloženega samolepilnega nastavka. Napravo napajamo
preko avtopriključka za napajanje (cigaretni napajalnik).

Cena in dosegljivost
Cobra ESD 7100 je na voljo pri slovenskem radar detektor ponudniku,
podjetju MassPro, za 119 € (DDV vštet), pri čemer nam pripada še 12-mesečna garancija.
(P.R.)

Komplet vsebuje:
• 	avto Laser Radar Detektor COBRA ESD 7100
• 	kabel z 2A varovalko za napajanje preko 12-V vtičnice za cigaretni
vžigalnik
• 	nosilec s priseski za montažo na vetrobransko steklo
• 	samolepilni »maček« za pritrditev na armaturo
• 	DARILO: nedrseča podlaga za na armaturo
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