
A PRIMEIRA CÂMERA DO MUNDO
OTIMIZADA PARA CAPACETES MILITARES



A MOHOC acredita que os melhores soldados merecem 
equipamentos de elite, personalizados para garantir o 
sucesso de suas missões.

Câmeras convencionais não são projetadas para as 
duras condições das operações militares. Seu formato e 
posicionamento alto nos capacetes causam dificuldades 
durante a movimentação dos soldados, com o risco perigoso 
de se engancharem em outros objetos, de falharem sob as 
extremas condições de combate, além de serem difíceis de 
operar com luvas.

As câmeras MOHOC® foram desenvolvidas taticamente, e são 
revolucionárias quanto a sua forma, durabilidade e interface 
do usuário. São as primeiras câmeras do mundo otimizadas 
para capacetes militares, com formato revolucionário. Elas 
são as câmeras menores, mais leves, simples e robustas 
disponíveis atualmente e já vêm prontas para as missões. 

VÍDEO em FULL HD 
1080p @ 60 FPS

OPERAÇÕES SEM PERIGO DE 
ENROSCAMENTOS
Posicionamento baixo otimizado 
para capacetes

SISTEMA CURVELOCKTM 
Formato adequado para 
ajuste seguro em capacetes 
de combate

FIXAÇÃO COM VELCRO® 
Fixação rápida e segura – sem 
necessidade de montagem de 
equipamento de hardware

UTILIZAÇÃO SEGURA NO 
ESCURO
Feedback de vibração e descarga 
zero de luz branca

DUAL CAPTURE 
Tira fotos e grava vídeos 
simultaneamente

PRONTA PARA MISSÕES
Testada para robustez militar - 
queda de 2m

OPERAÇÃO COM TOQUE MANUAL 
Operação com toque manual - 
ideal para operação com luvas

BAIXA LUMINOSIDADE & 
INFRAVERMELHO
Ajuste automático para baixa 
luminosidade e modelo com opção 
para infravermelho

GRANDE ANGULAR & CAMPO 
DE VISÃO VERDADEIRO 
Campo de visão não distorcido 
de 140 graus

CÂMERA 12MP 
Manual, photo burst 
e time lapse 

À PROVA D’ÁGUA  
10m

LENTES ROTATIVAS 
Imagem de nível em 
qualquer posição

ALIMENTAÇÃO DUPLA
Duas baterias CR123A ou uma 
bateria Li-ion recarregável

APP PARA TELEFONES 
CELULARES iOS ANDROID
Conexão, controle e 
transmissão de vídeo Wireless 
seguros para o MOHOC App



OTIMIZADA TATICAMENTE 
OPERAÇÃO FÁCIL & RÁPIDA 

Botão único, configurações 
simples, gravação automática com 
impressionante qualidade de vídeo de 
HD 1080p e fotos com 12MP. 

CR123A, feedback tático com três 
modos de vibração ON e um modo 
de vibração OFF, zero descarga de 
luz branca, lentes com revestimento 
antirreflexo, com modos de 
gravação para baixa luminosidade e 
infravermelho.

ROBUSTEZ MILITAR 
CONFIÁVEL E PRONTA PARA MISSÕES

A MOHOC® é uma câmera padrão 
IP68, que não requer equipamentos 
adicionais para acoplamento e nem 
grande espaço de acondicionamento, 
como é o caso de outras câmeras.

DESIGN PEQUENO 
OPERAÇÕES SEM ENGANCHAMENTO

A base CurveLockTM da câmera se 
adequa ao formato dos capacetes 
táticos e combina com o exterior 
elegante da MOHOCTM para criar o 
melhor ajuste possível, eliminar o 
perigo de se enganchar em objetos e 
para melhorar significativamente a 
segurança e simplicidade de fixação 
no capacete.

MOHOC ELITE OPS CAMERA

+1.208.806.1391    WWW.MOHOC.COM
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ESPECIFICAÇÕES da MOHOC® - Patente Pendente

Vídeos 1080p em 60/30 FPS Full HD. 720p em 30/60/120 FPS

Fotos 12 MP. Acionamentos: manual, photo burst, time lapse (fotos a cada 60, 30, 5 ou 3 segundos)

Captura Dupla Possibilidade de tirar fotos e gravar vídeos simultaneamente

À Prova d’água 10 metros. Câmera com acondicionamento padrão IP68 (sem necessidade de outros 
equipamentos para acoplamento ou acondicionamento)

Durabilidade Teste de queda de 2m

Microfone Estéreo

Wireless WiFi e Bluetooth

Memória Cartão MicroSD™ compatível com até 64GB.  Classe 10 ou maior requerida. Cartão não incluso.

Bateria 5+ horas de operação com duas pilhas de lítio CR123A (não inclusas) e de 3 horas com bateria 
recarregável MOHOC Li-Ion (inclusa)

Conectividade Carregamento e sincronização via USB (cabo incluso) e por HDMI para reprodução

Sistema Ótico/Lentes Abertura de F2.8, Campo de visão de 140⁰ e Sensor CMOS

Infravermelho O modelo com infravermelho (IR) da MOHOCTM faz capturas de imagem com iluminação IR 
(Iluminação IR não inclusa)

Baixa Luminosidade Ajuste automático para gravação em ambientes com baixa luminosidade

Lentes Rotativas Lentes com rotação manual até 190 graus para gravação de vídeos em qualquer posição de 
acoplamento

Acoplamento Seguro Acoplamento com Velcro® diretamente no capacete ou em capa de capacete.

Configurações Adicionais Gravação de em loop, ajuste de orientação de vídeo, marcação de data e hora e modo de 
economia de energia

O kit Inclui Câmera MOHOC® bateria recarregável 1100mAh, duas tiras de Velcro para montagem, cabo 
USB, cordão e sacola

+1.208.806.1391
info@mohoc.com
www.mohoc.com

Para mais informações, entre em 
contato com a MOHOC.
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As câmeras MOHOC® Elite Ops são de dupla 
utilização, produtos não controlados pela-ITAR; 
destinados para militares, policiais, socorristas, 
assim como para aplicações civis e desportivas. 
As ordens internacionais atualmente enviamos 
de fora dos Estados Unidos.


