
- Cobra XRS 9940 
 

DETECTOR DIGITAL  
PERFORMANŢĂ MAXIM Ă IN DETECTAREA A 12 BENZI RADAR ŞI LASER  
Funcţii cheie:  
-Performaţă maximă pentru protecţie totală  
-Display DataGrafix  
-Indicator tensiune baterie  
-Detecţie In modul POP  
-Busolă In 8 puncte  
-Intellishield  
-Avertizări vocale  
-Avertizări la vehiculele de urgenţă  
-Avertizări de siguranţă  
-IntelliMute  
-Lentilă laser áŚ 3; detecţie 360Â°  
-Sistem de măsurare intensitate semnal digital  
-Detecţie In banda Ku  
Specificaţii:  
Dimensiuni (L x I x h): 34 x 79 x 131 mm  
Greutate (g): 136  
 
XRS 9940 DETECTEAZĂ: 6 BENZI RADAR  
1. Banda X  
2. Banda K  
3. Banda Superlargă Ka  
4. Banda Ku  
5. VG-2 áŚ 3; detector de detectoare  
6. Spectre - detector de detectoare  
4 SEMNALE LASER  
1. LTI 20-20TM Laser  
2. Ultra LyteTM Laser  
3. ProLaser  
4. ProLaser III  
2 SISTEME SEMNALE DE SIGURANŢĂ  
1. Avertizări de siguranţă  
2. Avertizări la vehiculele de urgenţă  
TEHNOLOGIE SUPERHETERODINĂ PENTRU RAZĂ MARE DE DETECŢIE!  
Funcţii şi beneficii  
 
-Performanţă maximă - Aparat digital cu maximum de performanţă In detecţia benzilor 
radar şi laser şi rază maximă de acţiune pentru protecţie totală  
-Detecţie In modul POP - Detectează cel mai nou şi rapid semnal instantaneu al 
aparatelor radar.  
-Detecţie In banda Ku - Acoperire pentru aparatele de radar folosite numai In Europa.  
-IntelliMute - Elimină alarmele false.  



-Intellishield - Filtreză alarmele false In medii urbane foarte populate  
-Busolă In 8 puncte - Oferă indicaţii electronice clare cu privire la traseu.  
-Detecţie In 12 benzi - Detectează toate cele 12 benzi de radar şi laser  
-Avertizări vehicule de urgenţă - Oferă Inştiinţări legate de prezenţa şi/sau apropierea 
unor vehicule de urgenţă, echipate cu stroboscoape; funcţie excusivă Cobra.  
-Smart Power - Inchide automat detectorul, atunci cĂÂ˘nd contactul este oprit  
-Avertizări vocale - Oferă utilizatorului anunţuri vocale specifice pentru fiecare bandă.  
-Lentilă laser - Oferă protecţie completă de 360ş Impotriva semnalelor laser.  
-Avertizări de siguranţă - Avertizează utilizatorul In legătură cu vehiculele de urgenţă şi 
ambuteiajele.  
-Detectare VG-2 - Avertizează utilizatorul cĂÂ˘nd se află sub supravegherea detectorului 
de detectoare de radar VG-2.  
-Nedetectabil VG-2 - Oferă imunitate completă la detectoarele de detectoare de radar 
VG-2.  
-Detectare Spectru 1 - Avertizează utilizatorul cĂÂ˘nd se află sub supravegherea 
detectorului de detectoare de radar Spectru 1.  
-Nedetectabil Spectru1 - Oferă imunitate completă la detectoarele de detectoare de radar 
Spectru-1.  
-Display DigiView - Oferă text digital uşor de citit.  
-Display Data Grafix - Citire facilă a interfeţei grafice: permite utilizatorului să aleagă 
din 5 culori diferite care să se potrivească cu iluminarea bordului.  
-Mod City/Highway - Permite utilizatorului să aleagă modul de operare, reducĂÂ˘nd 
frecvenţa alarmelor false In zonele urbane populate.  
-Sistem măsurare intensitate semnal digital - Oferă distanţa aproximativă pĂÂ˘nă la 
ţintă.  
-Mod silenţios automat - Anulează automat avertizările, pentru sporirea confortului 
utilizatorului.  
-Modul Dim - Asigură o bună vizibilitate pe timp de noapte  
-Mod EasySet - Mod de programare uşor şi prietenos, care oferă indicaţii vizuale  
-Indicator tensiune baterie - Arată cu aproximaţie nivelul de tensiune al bateriei maşinii 
dumneavoastră  
-Avertizare baterie slabă - Avertizează utilizatorul cĂÂ˘nd tensiunea bateriei scade sub 
11.9 volţi  
Denumiri similare la Detector radar Cobra XRS 9940: XRS9940 
 


