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PREDSTAVITEV

WHISTLER GT-130 XI, GT-435Xi in Pro-78XRi

Hitro je prehitro

..Kdaj vas je nazadnje ustavil radar in koliko vas je to stalo? Zagotovo več, kot stanejo spodaj opisane naprave, ki vas na radar
opozorijo pravočasno..

Če redno vozite, veste, da morate biti v prometu pozorni na ogromno
stvari. Paziti morate na druge avtomobile, prometne znake, semaforje,
prehode za pešce, še toliko bolj pozorni pa morate biti na motoriste, ki
švigajo med avtomobili, kolesarje, ki zavijajo brez iztegnjene roke, in
morebitne pešce, ki bodo skočili na cesto, ne da bi pogledali levo in
desno. V vsej tej poplavi aktivnosti pa država od vas zahteva, da
neprestano nadzirate še stanje števca za hitrost. Omejitev 50 kilometrov
na uro je precej nizka hitrost in mimogrede se zgodi, da vam noga zdrsne
na 61. In takrat lahko pade ogromna kazen. Če vas v naselju ulovi radar, si
boste za takšno hitrost pridobili kar 250 evrov kazni in tri kazenske točke.
Posebej nevarna pa so redko naseljena manjša naselja. Gotovo se vam je
že zgodilo, da ste se peljali po prazni cesti, ki pelje skozi naselje le petih hiš,
po možnosti še po hribu navzdol, kjer števec brez težav poskoči malo više.
Če bi števec pokazal 80 kilometrov na uro ali več, se lahko kar obrišete za
svojo plačo, saj kazen za to znaša neverjetnih 1.000 evrov in devet točk!
Čeprav hitrost dokazano ne povzroča nesreč, so kazni zanjo ogromne.
Tudi če varno vozite, se lahko hitro zgodi, da prekoračite hitrost. Bodimo
realni. To se lahko zgodi vsakomur. Zdaj pa se morate vprašati, ali boste
igrali na srečo. Morda mož v modrem ne bo ustavil ravno vas. Morda vas
bo rešila kolona. Toda ali ste res pripravljeni tvegati? Če je odgovor
negativen, boste našli rešitev v detektorju radarjev.
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Whistler ponuja tri modele detektorjev radarjev, ki edini na svetu
odkrijejo tudi najnovejše laserske pištole TraffiPatrol XR, ki se
uporabljajo pri nas in drugod po Evropi. Detektor bo ob zaznanju
merilnika hitrosti sprožil alarm, kar vam bo v opozorilo, da morate
nemudoma znižati hitrost. To bo dovolj, da znižate hitrost toliko, da se
izognete kazni ali pa jo vsaj drastično znižate. Detektor se enostavno
namesti na vetrobransko steklo in napaja z vtičnico za vžigalnik, tako
da ga lahko namestite v vsak avtomobil. Meri lahko signale 360 stopinj
okoli celega vozila in ne otežuje merjenja radarjev, zaradi česar je v
Sloveniji popolnoma legalen.
Na voljo imate model GT-130Xi, ki na merjenje opozori z zvokom in simboli
na prikazovalniku, in modela GT-435Xi in Pro-78XRi, ki lahko prikazujeta še
besedilo, preverjanje pozornosti za daljša potovanja in omogočata filtre, ki
zmanjšujejo lažne alarme. Prvi model je na spletni strani masspro.eu akcijsko
na voljo že za 69 evrov, drugi za 109 evrov in tretji za 199 evrov. 
(P. R.)

junij 2015

