
Detector de radar - Cobra XRS 9340- 12 benzi, detectie instantanee in bada 
K pentru noile radare 

 

 
 

                                                      
 
Codul produsului: XRS9340 

 

  Descriere produs: 

Vede noile radare 

Cum funcționează noile radare? 
 

 
 

Funcţii cheie: 

• Avertizări la vehiculele de urgenţă 
• Avertizări de siguranţăIntelliMute 
• Lentilă laser - detecţie 360° 
• Display Ultra Bright 
• Sistem de măsurare intensitate semnal digital 
• Detecţie în banda Ku 

Specificaţii: 
Dimensiuni (L x I x h): 32 x 71 x 112.5 mm 
Greutate (g): 139 
 
XRS 9430 DETECTEAZĂ: 
 
6 BENZI RADAR 

1. Banda X 
2. Banda K 



3. Banda Superlargă Ka 
4. Banda Ku 
5. VG-2 � 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 
5.  

2 SISTEME SEMNALE DE SIGURANŢĂ 

1. Avertizări de siguranţă 
2. Avertizări la vehiculele de urgenţă 

 
Funcţii şi beneficii 

• Performanţă ridicată - Aparat cu performanţă ridicată în detecţia benzilor radar şi 
laser 

• Detecţie în banda Ku - Acoperire pentru aparatele de radar folosite numai în 
Europa. 

• IntelliMute - Elimină alarmele false. 
• Detecţie în 12 benzi - Detectează toate cele 12 benzi de radar şi laser 
• Avertizări vehicule de urgenţă - Oferă înştiinţări legate de prezenţa şi/sau 

apropierea unor vehicule de urgenţă, echipate cu stroboscoape; funcţie excusivă 
Cobra. 

• Lentilă laser - Oferă protecţie completă de 360ş împotriva semnalelor laser. 
• Avertizări de siguranţă - Avertizează utilizatorul în legătură cu vehiculele de 

urgenţă şi ambuteiajele. 
• Detectare VG-2 - Avertizează utilizatorul când 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 când 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 Ultra Bright - Oferă recunoaşterea uşoară a benzii detectate, folosind 

pictogramele de indicare bandă. 
• 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, reducând 

frecvenţa alarmelor false în zonele urbane populate. 
• Sistem măsurare intensitate semnal digital - Oferă distanţa aproximativă până la 



ţintă. 
• Mod silenţios automat - Anulează automat avertizările, pentru sporirea confortului 

utilizatorului. 
• Mod EasySet - Mod de programare uşor şi prietenos, care oferă indicaţii vizuale 

 


