
 

 

Wildgame Micro Crush on heade omadustega kaamera.  

Kaamera on varustatud CMOS pildi sensoriga,10MP kaameraga, HD video 720p, 

kuvasuhet on võimalik valida kas 4:3 või 16:9 vahel ja lisaks on võimalik valida nn. 

lainurkreźiim.  

Rajakaamera teeb põnevaks FlexTime + Time Lapse tehnoloogia, mis tagab, et 

kaamera saab teha järjestikku ja kindla aja tagant hea kvaliteediga pilte, mida 

hilisemalt on võimalik pakendis kaasas oleva programmiga liikuvaks pildiks muuta.  

Videote pikkuseks saab valida kuni 30 sekundit ja seda HD kvaliteedis. Lisaks on 

kaamera varustatud hea reageerimisajaga PIR liikumissensoriga, reageerimisaeg 

kõigest 1 sekund. 

Kaamera Micro Crush on varustatud 27-LED IR välguga, mille tööulatus on üle 23 
meetri.  

Seade tunnistab SD/SDHC mälukaarte kuni 32GB, mis on eraldi saadaval.  



Seade töötab 8 AA patareiga. 

Kaamerat on võimalik ühendada ka lisaaku või päiksepatareiga (Jahipauna 
tootevalikus olemas).  

Komplektis lisaks: 

 USB 2.0 juhe arvutiga ühendamiseks ja piltide/videote allalaadimiseks. 

 Kinnitusrihmad seadme sobilikku kohta paigutamiseks.  

Eraldi on võimalik osta ka kinnitusi, mis annavad seadme ideaalseks 
installeerimiseks suuremad võimalused.  

 Ilmastikukindel ja sobib igati õues kasutamiseks aastaringselt 

 Väline tekstuur sulandub kokku looduslike värvidega 

 Pind on disainitud puukooresarnaseks 

10MP Resolutsioon  
Seadmel on 1/3.2" CMOS pildisensor, püüdmaks võimalikult teravaid ja hea 
kvaliteediga pilte. Kuvasuhet saab valida 16:9 ja 4:3 vahel.  

Liikumisandur 
„Passiivne infrapuna“ (PIR) on just see abimees kes aitab kiiresti reageerida ja 
pildistada liikumist.  

Filmimine 
Salvestab HD 720p video kuni 30 sekundilised klipid. 

Infrapuna Välk 
27 – infrapuna leediga varustatud välk aitab valgustada rohkem kui 23. meetri 
kaugusele. 

Time-Lapse filmimine  
FlexTime + Time-Lapse tehnoloogia lubab pildistada kindla aja tagant, samuti 
pikema aja jooksul seeriat, mida on võimalik arvutis liikuvaks pildiks töödelda. 
Vajalik programm on kaameraga kaasas.  

Mälu  
SD/SDHC mälukaardid kuni 32GB (ei kuulu komplekti). 

Toide  
8 AA patareid. Võimalik on kaamera ühildada päikesepatarei või välise akuga.  

Ühilduvus  
USB 2.0 (komplektis). 

Kinnitused. 
Kaasas kinnitusrihmad. 

Vastupidavus  
Ilmastikukindel, niiskuskindel ja sobib igati õues kasutamiseks. 

 



Kamoflaaž  
„TRUbark“ tekstuur ja välimus aitavad kaameral teda ümbritseva loodusega 
kokku sulanduda.  

 

 

 

Kaamera  Trail/Wildlife  

Resolutsioon  10 MP  

Sensor  
Pildi sensor 1/3.2" CMOS 

Liikumissensor: PIR / passive infrared 1.0 sekundilise 
reageerimisajaga  

Faili formaat  JPEG  

Kuvasuhe  16:9 ja 4:3  

Optika 

Läätsed 
 7.6 mm (35mm: 57.8 mm) 

Avausega: f/2.0  

Filmimine  

Tundlikus  PIR tundlikus: kõrge/keskmine/madal  

Interval-filmine  olemas  

Välk 

Sisseehitatud  Jah, 27-LED infrapuna välk  

Efektiivne 
tööulatus  

 22.9 m  

Andmed 

Paigaldustarvikud  Kaasas   

Mõõdud  13.5 x 8.6 x 7.6 cm  

Kaal 0.3 kg  



 

 


