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Camera auto DVR Full HD cu design discret  

Wi-Fi. GPS. Aplicatie iOS, Android  

Lentila mobila verticala. 1400 unghi vizualizare 

Sistem de securitate pentru limitare acces la memorie, sursa de 
alimentare si suportul de fixare  

Mod Parcare Inteligent 

Soft vizualizare imagini  

Montare autoadeziva sigura 3M pe parbriz   
 

 

 

 

Pentru soferi profesionisti 
 
Nextbase, lider european in productia si comercializarea 
camerelor auto DVR, cu un accent deosebit pus pe calitatea 
inregistrarilor video si usurinta in utilizare, a dezvoltat special 
pentru vehicule comerciale modelul Nextbase 380GW, o 
camera cu aspect discret care nu obtureaza vizibilitatea, 
potrivita pentru utilizarea zilnica in orice tip de autovehicul.  

Cu inregistrari Full HD 1080p, Wi-Fi și GPS, este camera ideala 
pentru soferii profesionisti. Mai mult, modelul include 
incuietori anti-soc si un design unic de montare pe parbrizul 
vehiculului. 
 

Siguranta si securitate 
 
Cu un accent sporit pe siguranta si securitate, 
Nextbase 380GW foloseste incuietori anti-soc. 
Aceste suruburi de blocare specializate 
protejeaza cardul SD si conexiunea de 
alimentare impotriva utilizarii neautorizate, 
oferind managerilor de flota un confort si un 
control sporit asupra sigurantei datelor.  

Iar pentru mai multa siguranta accesul la 
reteaua Wi-Fi poate fi parolat. 

 

 

 

 

 

 

Inregistrari FullHD 1080p 
 

Camera Nextbase 380GW 
inregistreaza Full HD, intr-un unghi 
de vizibilitate de 140°, iar senzorul 
de ultima generatie asigura imagini 
de o claritate deosebita atat ziua, in 
conditii de luminozitate ridicata, cat 
si noaptea, cand luminozitatea scade, 

Wi-Fi integrat. Localizare GPS 
 

Cu Wi-Fi incorporat, soferul poate 
descarca si partaja imagini direct pe 
smartphone prin intermediul aplicatiei 
Nextbase Cam Viewer, disponibila pentru 
Android și iOS.  

Nexbase 380GW include GPS, care 
permite determinarea cu exactitate a 

Compatibilitate 
 

Modelul Nextbase 380GW a 
fost dezvoltat conform 
cerintelor soferilor 
profesionisti, pentru care 
sofatul intens inseamna 
totodata si locul de munca.  



 

imagini care pot fi folosite ca dovezi, 
la nevoie.  

In cazul unui impact, senzorul G 
incorporat va proteja automat 
inregistrarea si va impiedica 
suprascrierea fisierelor, blocandu-le 
si salvandu-le automat. 

locatiei pe parcursul unei calatorii si ofera  
posibilitatea de a vedea calatoria pe 
Google Maps prin aplicatia inclusa. 
Camera inregistreaza coordonatele GPS, 
data si ora, dar si informatii despre viteza. 
Iar videoclipurile realizate se pot edita cu 
ajutorul software-ului Nextbase Replay 3. 

Astfel, camera dispune de o 
montare autoadeziva sigura 
3M si foloseste o lentila 
mobila, ajustabila pe 
verticala, pentru o 
pozitionare optima pe orice 
tip de parbriz. 
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