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Ddpai x2 pro dual review

สันนิษฐานวาเพื่อนของคุณทุกคนจะมีกลองอยูขางหนาคุณ กลองหลังมาบันทึกทัง้สองมุมในเวลาเดียวกันเพราะมิฉะน้ันหากเกิดอุบัติเหตุจากดานหลังไมมีหลักฐานวาใครผิดหรือเกิดขึน้ไดอยางไร ผูคนจํานวนมากลังเลที่จะซื้อกลองหน่ึงหรือสองตัวเพื่อวางไวดานหลังซึง่เปนคําตอบ เมื่อเราทําความคุนเคยกับกลอง DDPAI X2 PRO กลองที่ติดตัง้รถยนตมาพรอมกับดานหนาและดาน
หลังหน่ึงความคมชัดของอีกดานหน่ึงการบันทึกวิดีโอ 2K แมวากลอง DDPAI X2 PRO จะมาทัง้ดานหนาและดานหลัง แตความละเอียดของกลองยังไมลดลงเลย กลองหนามีความละเอียด 2K ที่มากกวากลองติดรถยนตทั่วไปที่มีกลองหลัง 720P ที่ใชงานงายเปนหลักฐาน จับภาพเวลากลางคืนไดอยางชัดเจน Aperture F1.8DPDPAI X2 PRO ทําใหการถายภาพในที่มืดงายขึน้เน่ือง
จากไดรับการพัฒนาดวยรูรับแสงกลองหนา f1.8 และกลองหลัง F2.2 ที่ชวยใหสามารถบันทึกภาพกลางคืนไดแมนยํายิ่งขึน้ดวยมุมมอง 140 องศาดานหนาและ 120 องศาในกลองดานหลัง ใหมุมมองที่กวางมากในการจับภาพ ทําใหงายตอการดูทุกมุมที่กลองติดรถยนตตัวอื่นไมสามารถจับภาพได แชรอยางรวดเร็ว ตัวกลอง DDPAI X2 PRO ที่พรอมใชงานทันทีตองบอกคุณวามุมกลอง
กวางถึง 140 องศาและการถายภาพเปนเรื่องงายโดยคลิกที่ปุมรีโมทคอนโทรล Wi-Fi ทําใหงายตอการดึงไฟลไปยังโทรศัพทมือถือของคุณ สงขอมูลโดยตรงอยาวางไวบนคอมพิวเตอร กลองดานหนาและดานหลังพรอมใชงานทันทีเปนความแปลกใหมที่ควรติดตามในวันน้ีโดยกลองยานยนตทัง้หมด ในทายที่สุดเพื่อนของคุณที่ตองการมีกลองติดรถยนตน้ีในความครอบครองของพวก
เขาอาจไมดูที่ใด ไกลเกินไปเพราะ Rizer พรอมใชงานและงายตอการซื้อ มันอยูน่ี Rizerclub เปนสถานที่ที่ดีในการเริ่มตนวันของคุณและเปนสถานที่ที่ดีในการเขาพัก การเลือกลูกเบีย้วประที่ดีที่สุดดังน้ันเราจึงพยายามตรวจสอบ DDPAI X2 Pro แงมุมที่กําหนดของอุปกรณน้ีเปนการสนับสนุนสองชองทางและการเชื่อมตอ Wi-Fi และ GPS ในตัวซึง่ทําใหเปนการวิปสสนาที่คุมคา
DDPAI X2 สําหรับ Dash Cam Pros และ Cons: ขอดี: โปรเซสเซอร HiSilicon 3 โหมดความละเอียดสําหรับกลองหลังกลองหนารองรับตัวเก็บประจุโหมดที่จอดรถในตัว Big Smartphone Compatibility Cons: การออกแบบ dashcam DAIDP X2 Pro: อุปกรณติดตัง้งายเพราะมีเครื่องมือติดตัง้อยูบนกลอง ภาพมุมโดยไมตองตัง้คาอุปกรณไดรับทุกครัง้ แพคเกจมาพรอมกับการด SD
ขนาด 32 GB ซึง่ชวยใหคุณประหยัดคาใชจายน้ันและมีปุมไรสายที่ชาญฉลาดซึง่คุณสามารถกดไดตลอดเวลาที่คุณตองการถายภาพ กลองดานหลังยังใชเลนสแกว 6 ชัน้ อยางไรก็ตาม มุมมองจะเหลือเพียงเล็กนอยที่ตองการเมื่อเปรียบเทียบกับกลองหนา คุณสมบัติระบบปองกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลชวยใหคุณถายภาพไดอยางมั่นคงแมบนถนนที่มีหิน โหมดที่จอดรถยังชวยใหคุณ
สามารถประหยัดพลังงานเมื่อคุณตองการการใชพลังงานนอยลง ตรวจสอบราคาที่น่ี: คุณสมบัติกลองเสนประ Amazon DDPAI X2 Pro: ความละเอียดสูงสุด 1440p สําหรับกลองหนาความละเอียด 720p สําหรับกลองดานหลัง GPS ในตัวและ WI-FI 140 องศามุมกวางระบบจัดเก็บขอมูลฉุกเฉินระยะไกลความจุจับภาพระยะไกลแอปพลิเคชันมือถือ OmniVision OV4689 การด
เซ็นเซอรกลองดานหนารองรับวิดีโอกลองติดตัว 128 GB DDPAI Pro : 1440p ที่ 25FPS, 1080p ที่ 30 FPS และ 720p ที่ 20FPS กลองดานหลังมีความละเอียดเพียง 720p และมีมุมกวางนอยกวาเล็กนอยที่ 120 องศาถึง 140 ดานหนา ฟุตเทจน้ันดีและในบางครัง้ระบบปองกันภาพสั่นไหวใหผลลัพธที่สอดคลองกันแมในภูมิประเทศที่ยากลําบาก กลองทํางานไดดีในเวลากลางคืน แตไม
มีผลลัพธที่กาวล◌ํา ปญหาที่แตกตางคือบางครัง้วิดีโอจะเริ่มขามทัง้วินาทีและบางครัง้นาทีซึง่ถูกมองวาไมสอดคลองกัน DDPAI X2 Pro dash cam ใชงานงาย: แอปพลิเคชันมือถือน้ันคอนขางใชงานงายและในขณะที่ดาวนโหลดวิดีโอฉันไมคอยประสบปญหา การตัง้คายังคอนขางงายและ WI-FI ในตัวและ GPS ยังใหผูใชทุกอยางที่พวกเขาตองการ อยางไรก็ตามราคาสูงมากและ
เน่ืองจากมีกลองประที่คลายกันในตลาดในราคาที่ต◌ํากวา ที่อาจทําใหผูใชออกขอกําหนด: น◌ําหนัก: มุมมองมุมมอง 1.7 ปอนด: 140 องศา (ดานหนา) และอัตราเฟรม 120 องศา (หลัง) : การเชื่อมตอ WI-FI 20, 25 และ 30FPS: ใชอุปกรณไมไดสําหรับผูที่กําลังมองหาลูกเบีย้วประครัง้แรก แตดวยราคาสูงสามารถแนะนําใหผูที่มองหากลองระดับไฮเอนดเทาน้ัน อยางไรก็ตาม
คุณสมบัติที่มีอยูในอุปกรณทําใหเปนการซื้อที่นาสนใจ ตรวจสอบราคาที่น่ี: อเมซอน (รหัส 3484)กลอง DDPAI รุน X2 Pro, Dosud nepoužit, plně vybaveno novými položkami*** S nulovou zárukou ***- Ultra HD 1440P kontrast 140 stupňů přední fotoaparát 140 stupňů- Zadn คาเมรา 720p stupeň zadní kamera 120 stupňů- Připojte kapesní počítač - jasný den noc při
slabém osvětlení obrazovky Není k dispozici Použití zobrazení ยอนยุค , stahování, nastavení – včetně sdílení na cestách, Facebooku, Instagramu, Lince nebo čehokoli jiném dostupném. ขนาด 32 GB4. Cigaretový 5.3M Přední držák fotoaparátu se zrcadlem 6.Zadní kabel prodlužování kamery 7.Remote 8.อุปกรณจัดเก็บขอมูลสายไฟ 9.คูมือ 10.กลอง
11.รับประกันใบเสร็จรับเงิน*** Cena nových 9,900 ราคาของ Opas Centrum ใหมสําหรับขายเพียง 5,500,500 รานน้ียังขายอยูหนารานอีกดวย ดังน้ันหากคุณตองการผลิตภัณฑใหตรวจสอบรหัสผลิตภัณฑและโทรหาเราที่คลิกเพื่อดูหมายเลข xxxxxx131 (AIS) กดเพื่อดู xxxxxx356 (DTAC) หรือ 034-497002 (โปรดโทรภายใน 20:00 น. 20:00 น.) คลิกเพื่อดู Line: xxxxx แบรนดชัน้
นํา dp รองรับการบันทึกพรอมกันทัง้ดานหนาและดานหลัง ชิป Huawei HI3516C 2K @ 25FPS (Full HD 30FPS) จับความละเอียดของกลองดานหลังที่ 720P เซ็นเซอร omnivision OV4689 4 MP, มุมมองกลองดานหนากวาง 140 องศา, อุณหภูมิดานหนา, ระบบปองกันแรงดันไฟฟาต◌ําเหมาะสําหรับคนอัตโนมัติ หากแบตเตอรี่ต◌ํามี wifi อยู เขากันไดกับแอปพลิเคชัน ddpai พรอม
GPS ในตัวบันทึกตําแหนงและความเร็วของรถในไฟลวิดีโอ (ไมใช GPS ตัวติดตามรถภัยพิบัติ), สนับสนุนมสถึง 128gb, พลังงานทํางาน 12-24v 0.5AAdd ผลิตภัณฑแกลเลอรี่ภาพ, อุณหภูมิในการทํางาน -20 ถึง 70 ° C ประกันสามปอานเครื่องหมายดอกจัน *** *** ปแรกของการเปลี่ยนใหม *** 2-3 ป, คาซอมครัง้แรก 50% อะไหล, ครัง้ตอไปเหยื่อเต็มจะเต็มไปดวย 555 ภาพที่บันทึก
ไวจากกลอง dp x2 pro, อุปกรณในกลอง, dp X2 Pro บวกการดรับประกัน micro SD 32gb, คูมือผูใชภาษาอังกฤษ 3.5m สาย USB และ 5m สายกลองดานหลัง USB จุดบุหรี่ 2 ชองระยะไกลสําหรับการบันทึกภาพน่ิงน้ีเปนการเชื่อมโยงจาก ddpai อยางเปนทางการ กรุณาติดตอกอนโอนเงิน) ไปยัง Office (ดูแผนที่ติดตอเรา) สงแพ็กเกจดวน EMS 80 บาท (1-2 วัน) รีวิวสําคัญสูงสุด รีวิว
สําคัญ jbt1.0 จาก 5 ดาวจะไมถูกซื้ออีกครัง้หรือเราขอแนะนําใหดูในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2018 คุณภาพวิดีโอคอนขางดีและฮารดแวรเปนที่ยอมรับ แตซอฟตแวรน้ันแยมาก ดูเหมือนวาจะมุงเนนไปที่การลงทะเบียนและอัปโหลดไปยังการแชรบางอยาง มันงายกวาที่จะนําการดไปยังคอมพิวเตอรของคุณและฟองรองไฟล แมวามันจะไมใชเรื่องงายทัง้หมด เกิดขึน้; เมื่อ
เปนคําพูดของคุณกับคนที่ตีคุณและภาพหรือในกรณีน้ีหลักฐานวิดีโออาจไรคา สําหรับรีวิวน้ีฉันจะดูที่ X2 Pro, dashcam ลาสุดและคลุมเครือที่สุดของ ddpai จนถึงปจจุบันเต็มไปดวยคุณสมบัติไฮเทคและเปน dashcam สองชองแรกที่ฉันเคยลอง กลอง Ddpai X2 Pro มาพรอมกับกลอง/แชนเนลคูที่ชวยใหกลองหนาหน่ึงตัวผานกระจกหนารถและกลองตัวหน่ึงติดตอกัน นอกเหนือจาก
กลองสองตัวแลว X2 Pro ยังมีความละเอียดสูงเปดใชงาน GPS / WiFi ซึง่เปน dashcam ที่สามารถโซเชียลมีเดียได ฉันชอบฟอรมแฟคเตอรของ X2 Pro จริงๆ... ชอบ dashcams โดยไมตองหนาจอพบวาพวกเขารบกวนนอยลงหรือรบกวนสมาธิ เน้ือหาแพคเกจ: ddpai X2 Pro dashcam xX2 Pro ดานหลัง dashcam การเชื่อมตอ / ลวดขยายสําหรับดานหลัง dashcam microUSB 12V
สายไฟปุมระยะไกลสไลด 32gb ไมโครการดเปลี่ยนแผนกาว 3M และลวดอยูสายชิมเครื่องมือขอมูลจําเพาะ: โปรเซสเซอร HUAWEI HiSilicon; จัดรูปแบบ H.264 HD วิดีโอการเขารหัส OmniVision Image Sensor เลนสกระจก 6 ชัน้และฟลเตอรอินฟราเรด 1 ตัวพรอมการบิดเบือนเปนศูนย กลองหนา - เทวดากวาง 140° และรูรับแสง F1.8; กลองหลัง - เทวดากวาง 120 ° และ F2.2 รู
รับแสงกลองหนา - ภาพ 2592×1520P; กลองหลัง - ภาพ 1440×896P; ระบบ GPS รุนใหมระบบปองกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอล ความเร็วในการวางตําแหนงสูงเซ็นเซอรเรงความเร็ว 3 สปดความไวของไมโครโฟนสูง ลําโพงพลังงานสูง (1w) ลูกเบีย้วดานหนา - 12V@1A ~ 2.1A; กลองหลัง - 5V@1A ~ 2.1A ตัวเก็บประจุซุปเปอรในตัวชวยใหสามารถถายภาพวิดีโอเมื่อปดเครื่องดาน
บนของกลอง X2 Pro dash มีปลายคงที่ติดตัง้ที่ชวยใหติดตัง้งายและถอดชิน้สวนของอุปกรณ ดานลางของ x2 Pro มีลําโพงไมโครโฟนและปุมปดเสียงน◌ําแข็งที่สะดวก แมวาฉันจะติดตัง้ X2 Pro ในรถบรรทุกของฉันแตฉันพบวามันสามารถตัดการเชื่อมตอไดอยางรวดเร็วและลบคุณสมบัติความปลอดภัยที่สะดวก / สําคัญของอุปกรณใด ๆ เพื่อใหฉันสามารถล็อคไวในชองถุงมือของ
ฉันเทียบกับปดดานบนของรถเปดประทุนของฉันหรือเมื่อฉันอยูในสวนที่ไมถูกตองของเมือง กลองดานหนามีความละเอียดที่เหมาะสมมาก 2592 x 1520 สําหรับภาพน่ิงและ 2560 x 1440 สําหรับวิดีโอ กลองดานหนามีเลนสกระจก Class 6 ที่มีมุมมองกวางถึง 140° และรูรับแสง F1.8 X2 Pro ใชเซนเซอรภาพ OmniVision ซึง่ใหประสิทธิภาพการรับชมวิดีโอที่ยอดเยี่ยมในที่แสงนอย
และ WDR กลองหนาสามารถหมุนไดเพื่อใหไดมุมมองที่ดีที่สุดตามมุมของกระจกหนารถของคุณ ความละเอียดที่เล็กลงของกลองดานหลังคือ 1280 x 720 สําหรับทัง้ภาพน่ิงและวิดีโอ ดานหลังยังมีเลนสกระจก Class 6 แตมีมุมมองที่กวางกวา 120° และรูรับแสง F2.2 มันสามารถหมุนในผูถือไดเชนกัน ดานหลังของ X2 Pro มีพอรตพลังงาน microUSB หน่ึงพอรตและพอรตเชื่อมตอ
กลองดานหลัง ในทางกลับกันยังมีไฟ LED แสดงสถานะ ฉันพบวามันนาสนใจที่กลองจะไมทํางานกับซ็อกเก็ต USB ของ Macgyver ที่ฉันติดตัง้อยูดานหลังกระจกมองหลังหรือสายเคเบิล microUSB อื่น ๆ ที่ฉันลอง เดาที่ดีที่สุดของฉันวาทําไม คือ X2 Pro คือ พลังงานหิวเน่ืองจากbuilt- inจีพีเอส, ตัวเก็บประจุ, กลองดานหลัง, ฯลฯของ ดานขวาของลูกเบีย้วประมีชองเสียบการด microSD
X2 Pro เขากันไดกับการด microSD สูงสุด 128gb 10 ดานซายมีลําโพงที่ดังพอที่จะไดยิน 99% ของเวลา X2 Pro มีหนวยความจําแฟลช NAND ในตัว (เทคโนโลยี D2 Save) ที่ทําหนาที่เปนขอมูลสํารองในกรณีที่การด microSD ลมเหลว ที่วางกระจกหนารถติดตัง้ตามที่คุณคาดหวังไดอยางรวดเร็วและงายดาย ddpaiมีผูถือกาว, แตไมมีอุปทานของ เมื่อขับรถบนถนนเรียบมีการ
เคลื่อนไหวนอยหรือไมมีเลยหรือสั่น / สั่นสะเทือนในวิดีโอ แมวา X2 Pro จะมีความเสถียรของภาพดิจิตอลสําหรับถนนที่เปนหลุมเปนบอ กลองดานหลังมีขนาดเล็กและไมรบกวนมุมมองของคุณ สายวิ่งที่ดานหลังของรถของคุณอาจใชเวลาทดลองและขอผิดพลาดเล็กนอย แตโดยรวมแลวมันเปนโครงการที่งายขึน้อยูกับการตกแตงภายในของรถของคุณ ฉันคอนขาง AR และฉันคอน
ขางพอใจกับความพยายามของฉัน เวลาเซ็ตอัพรวมนอยกวาหน่ึงชั่วโมง ดังที่ฉันไดกลาวมาแลว X2 Pro ตองการที่ชารจ USB คู (กลองหนา 12V@1A / 12V@2.1A; ddpai cam5V@1A / 5V@2.1A) บรรจุอยูในบรรจุภัณฑ X2 Pro มีเทคโนโลยีระบบปองกันอัจฉริยะ (IPS) ที่ชวยปกปองยานพาหนะจากแรงดันไฟฟาต◌ํามากและความรอนที่รุนแรงโดยการตัดพลังงานลูกเบีย้วประโดย
อัตโนมัติ X2 Pro มีตัวเก็บประจุซุปเปอรในตัวที่ยึดฮับและชวยใหสามารถทํางานไดในโหมดที่จอดรถของวิดีโอจะบันทึกแมวาไฟฟาจะถูกปด ddpai ยังมีปุมทางกายภาพไรสายในคลิกเดียวซึง่เมื่อกดจะตรวจจับภาพน่ิงและดาวนโหลดไปยังสมารทโฟนของคุณโดยอัตโนมัติ มันติดเกือบทุกที่ในรถของคุณดวยแผนกาวสองดาน ปุมน้ีสะดวกและมีประโยชนอยางนาประหลาดใจ จีพีเอส
ภายในไดรับดาวเทียมเร็วพอ มันไมไดเปน dashcam ที่เร็วที่สุดในเรื่องน้ี แตไมใชที่ชาที่สุด จีพีเอสไมเพียง แตติดตามตําแหนง แตยังคํานวณความเร็ว X2 Pro ยังมีเซ็นเซอร G ในตัวเพื่อติดตามการเรงความเร็วในพื้นที่สามมิติและการชนกันที่ล็อควิดีโอ / ชวงเวลาน้ีสําหรับการตรวจสอบในอนาคต เน่ืองจาก X2 Pro ไมมีหนาจอการตัง้คากลองการดูวิดีโอสดและการขับขี่แบบ
telemetry การดูการบันทึกที่ผานมาและการดาวนโหลดรูปภาพและวิดีโอจะทําผานสมารทโฟน X2 Pro เปน dashcam ที่ซับซอนและมีความสามารถมากที่สุดที่ฉันเคยใช แนนอนวามันไมใชปลัก๊และการเลนการตัง้คา dashcam เริ่มตนโดยจินตนาการใด ๆ การควบคุมสมารทโฟนและการจัดการแอพมีความซับซอนและใชเวลาสักครูในการชิน นอกจากน้ียังตองใชเวลาในการทํา
ความเขาใจคุณสมบัติ X2 Pro ทัง้หมดที่คุณสามารถปรับแตงและ / หรือจัดการผานแอพ Ddpai X2 Pro สนับสนุนการแบงปนรูปภาพวิดีโอและเรื่องราวการขับขี่ผานแอพที่เชื่อมตอกับเครือขายสังคมหลายแหง (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube และอื่น ๆ ) ดานบนการเชื่อมตอของคุณกับ X2 Pro คือ 100% ผานอุปกรณอัจฉริยะของคุณ อินเทอรเฟซไดรับการออกแบบมาอยาง
ดี รอบคอบ มันใหคุณไมเพียง แตวิดีโอดานหนา 2k แต PIP ที่มีมุมมองดานหลัง / วิดีโอบวก: วันที่เวลาความเร็วอุณหภูมิความแข็งแรง (ฉันเชื่อ), G-forces, ทิศทางเข็มทิศ, การเชื่อมตอ GPS, ระดับความสูง, เวลาและระยะทางที่เดินทาง การวางแนวในแนวตัง้ของแอปยังเพิ่มแผนที่ที่มีตําแหนงของคุณวางไว แมวาคุณจะตองสลับไปมาระหวางสองหนาจอเพื่อใหไดระบบตรวจสอบ
ระยะไกลทัง้หมด มันเปนความอัปยศที่คุณไมมีขอมูลทัง้หมดน้ีและมุมมองดานหลังของ PIP ที่จับภาพในวิดีโอที่คุณดาวนโหลดจาก dashcam ยิ่งไปกวาน้ัน ddpai ยังไมไดสรางซอฟตแวรเดสกท็อปใด ๆ เพื่อแสดงวงจรการขับขี่ทัง้หมดของคุณแบบองครวมจากการด microSD X2 Pro บันทึกวิดีโอใน H.264 / .mp4 ใน 5 นาที เมื่อการด microSD เต็ม dashcam จะเขียนทับวิดีโอที่เกา
แกที่สุดอยางตอเน่ืองดวยวิดีโอใหม คุณสามารถปรับแตงความละเอียดของวิดีโอวิดีโอที่แตกตางกันและการตัง้คาการจัดการการดโดยใชแอพสมารทโฟน ddpai วิดีโอรายวัน: วิดีโอ 2K มีความชัดเจนมากพรอมรายละเอียดมากกวาความละเอียดมาตรฐาน 1080p ที่บันทึก dashcams สวนใหญ มุมมอง 140 องศาแทบจะไมมีผลฟชอายตอขอบ กลองทํางานไดอยางยอดเยี่ยมในการ
ปดกัน้จากแสงจา การขามวิดีโอ: บางครัง้วิดีโอจะบันทึกดวยความสะอึก / ขามที่เกิดขึน้ทุกสองสามวินาทีโดยไมมีเหตุผลที่ชัดเจน นอกเหนือจากการขามฉันยังมีสวนแบงที่ยุติธรรมของปญหาอื่น ๆ กับ X2 Pro สิ่งเหลาน้ีรวมถึง: Dashcam บางครัง้ลมเหลวในการเริ่มบันทึกเมื่อฉันเริ่มยานพาหนะของฉันมักจะไมเปดเครื่องจนกวาฉันจะถอดปลัก๊ออกสองสามวินาทีจากน้ันใสปลัก๊ใหม
เมื่ออยูในโหมดติดตามที่จอดรถบางครัง้ก็ไมไดบันทึกหรือทํา แตในเวลาปกติตลอดระยะเวลา (เชนชั่วโมง) มันมีโหมดปดอัจฉริยะเมื่อมีพลังงานนอย แตสิ่งน้ีเกิดขึน้ทันทีหลังจากขับรถระยะทางไกล บางครัง้หลังจากน่ังอยูในโรงรถเย็นตลอดทัง้คืนมันจะปดตัวลงทันทีเน่ืองจากความรอนสูงเกินไปและไมเริ่มตนอีกครัง้จนกวาฉันจะเรียกคืนพลังงาน บางครัง้มันก็ปดตัวลง
ซ◌ําแลวซ◌ําอีก กลองดานหลังไมทํางานที่น่ีและที่น่ัน การเปดหรือปด x2 Pro จะแกไขการเชื่อมตอในบางครัง้ ฉันทํางานกับ ddpai และปญหาบางอยางไดรับการแกไขดวยการอัปเดตเฟรมแวร แมวาฉันยังคงทํางานผานขอบกพรองเปนระยะ ๆ มากมาย ฉันตองการทําให ddpai X2 Pro ฟอรมแฟคเตอรที่ไมมีหนาจอและรายการคุณสมบัติระดับไฮเอนดที่ยาวดึงดูดฉันอยางแนนอน
แตประสิทธิภาพที่ไมดีและความนาเชื่อถือเปนระยะ ๆ น้ันนาหงุดหงิดมากกวาสิ่งอื่นใด ไมมีทางรูวามันจะทํางานตามที่โฆษณาไวเมื่อใด นาเสียดายที่ X2 Pro รูสึกเหมือนผลิตภัณฑเบตายังคงอยูในการพัฒนา บรรทัดลาง - ฉันวางแผนที่จะถอนการติดตัง้โดยเร็วและแทนที่ดวย dashcam ที่เชื่อถือไดมากขึน้ ที่มา: ตัวอยางรีวิวน้ีจัดทําโดย ddpai โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของพวกเขาสํา
หรับขอมูลเพิ่มเติมและอเมซอนเพื่อสั่งซื้อ การสนับสนุน Gadgeteer: เราสามารถรับคาคอมมิชชั่นพันธมิตรขนาดเล็กจากการซื้อจากการซื้อผานลิงกบนเว็บไซตของเรา ในฐานะผูรวมงานของ Amazon ฉันคือ จากการซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอนใหมากขึน้ เพิ่ม เติม
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