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PREDSTAVITEV

COBRA XRS 9545 CE

Avto laser radar detektor za 2011
..V začetku novega leta 2011 radi sprejemamo nove obveze, kot so prenehanje kajenja, začetek hujšanja in podobno. Verjetno ni slaba
odločitev niti prenehanje divjanja po cestah, kjer nas lahko spremlja tudi osebni radar detektor..

Tokrat bomo pobližje pogledali Cobrin model laserskega avto radar detektorja, XRS 9545 CE, ki ga odlikuje moderen dizajn in vrhunska »Xtreme
Range Superheterodyne® technology« antiradar tehnologija. Naprava zazna sedem radarskih signalov, šest laserskih signalov, ponaša pa se še z
varnostnim sistemom Safety Alert. LaserEye tehnologija, posebno lasersko oko, detektira signale v vse smeri, v radiju 360 stopinj. Omogoča programiranje nastavitev frekvenčnih pasov X, K, Ku in Pop alarma, voznika pa
sproti opozarja, kadar se nahaja v polju VG-2, Spectre I ali Spectre IV+ detektorjev (RDD).
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Računalniške novice

COBRA XRS 9545 CE omogoča popolno imunost od VG-2 detektorjev radarskega detektorja. DigiView Data Display preko zelo svetlega digitalnega alfa-numeričnega Dot Matrix zaslona pravočasno obvešča voznika o
vrsti signala, ki ga detektira.
Antiradar zmogljivec detektira vse laserske pištole, ki oddajajo na dolžinah
910 ± 50 nanometrov, torej Pro Laser, ProLaser III, LTI 20-20 Laser, Ultra Lyte
Laser in Stalker, LIDAR in Speedlaser. 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. Voice Alert omogoča še opozarjanje s specifičnim človeškim glasom, medtem ko bo Stay Set Electronic Memory tehnologija poskrbela za to, da bodo po izklopu v spomin shranjene zadnje nastavitve za nedoločen čas. Naprava tudi samodejno prilagodi svetilnost
zaslona pri vožnji skozi tunel oziroma ponoči.

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

Cena in dosegljivost
COBRA XRS 9545 CE ima slovenski in EU CERTIFIKAT (CE) in je proizvod inženiringa vrhunske ameriške antiradar tehnologije. Vaš je lahko za 219 eur
(DDV vštet), na voljo pa je pri slovenskem ponudniku antiradar tehnologije,
podjetju MassPro, ki zagotavlja tudi 12-mesečno garancijo. Servis je zagotovljen, poleg pa seveda prejmete še slovenska navodila za uporabo.
(P.R.)

Komplet vsebuje:
1x Avto Laser Radar Detektor COBRA XRS 9545 CE
1x spiralni kabel z 2A varovalko za napajanje preko 12-V vtičnice za cigaretni vžigalnik
1x nosilec s priseski za montažo na vetrobransko steklo
1x samolepilni »maček« za pritrditev na armaturo
++ DARILO: nedrseča podlaga za na armaturo
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