Extreme ll 4k to urządzenie zaprojektowane dla
miłośników

sportów

ekstremalnych

ekstremalnych, jest to doskonałe

lub

mniej

rozwiązanie dla

osób lubiących dokumentować swoje sportowe
wyczyny. Kamera Sportowa jest dostosowana do
nagrywania w najwyższych rozdzielczościach takich
jak 4k czy fullHD



Możliwość nagrania niesamowitych przygód.



Idealna kamera dla wszystkich miłośników podróży oraz sportów ekstremalnych .



wielofunkcyjność: dyktafon, kamera i aparat fotograficzny.



uniwersalne mocowanie które pozwalają na różnorodne montaże.



Kamera jest przysotowana na użytkowanie pod wodą.

Kamerę sportową Extreme ll 4k charakteryzuje doskonała jakość obrazu nawet przy dużym naświetleniu dzięki
funkcji WDR, która reguluje obraz gdy trafia do niego zbyt dużo światła. Ponadto rozdzielczość 4k sprawi że,
obraz będzie wyraźny, nawet podczas przybliżania.

Extreme ll 4k został wyposażony w duży czytelny

wyświetlacz który wraz z przyciskami funkcyjnymi i polskim menu tworzą intuicyjne urządzenie dla każdego!
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Wysoka rozdzielczość obrazu wideo – 4k przy 10 fps FULL HD 1920x1080p przy 60 klatkach/sek, zarejestrowany obraz
można wygodnie odtwarzać nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu.
Funkcja WDR (Wide Dynamic Range) – dzięki użyciu odpowiednich algorytmów do analizy naświetlenia obrazu oraz na
dynamicznej zmianie wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli rejestrowanych scen w celu uwidocznienia na
obrazie niedoświetlonych elementów. Dzięki temu mamy możliwość dokładnej rejestracji sceny mimo dużego kontrastu.
Solidny uchwyt – kamera posiada stabilny i wygodny system mocowania, który pozwala na mocowanie urządzenie na
wiele sposobów np. do kasku, roweru.
Wbudowany mikrofon – bardzo czuły, rejestruje dźwięki.
Wbudowany głośnik – sygnalizacja dźwiękowa wciskanych klawiszy, odtwarzanie zarejestrowanych filmów z dźwiękiem.
Tryb pamięci masowej – kamerkę z zainstalowaną wewnątrz kartą pamięci po podłączeniu przewodem USB do laptopa
można wykorzystać jako przenośny dysk. W tym trybie można również skopiować pliki wideo oraz zdjęcia z karty pamięci
na dysk twardy komputera / laptopa.
Typ obsługiwanych kart pamięci – Trans Flash czyli popularne karty micro SD stosowane także w telefonach
komórkowych. Zaleca się używanie kart klasy 10, maksymalna obsługiwana pojemność to aż 32GB.
Wbudowana bateria – zastosowana bateria wewnętrzna posiada 1050 mAh.
Materiały – wysokiej jakości, trwała i odporna plastikowa obudowa.
Wodoodporność – dodatkowe euti pozwala na używanie kamerki pod wodą do 50 metrów.
Zoom cyfrowy – 4-krotne cyfrowe zbliżenie obrazu (należy go ustawić przed rozpoczęciem nagrywania).
Pilot zdalny – pozwala na sterowanie kamerą za pomocą pilota dzięki technologii bluetooth.
Smartfon – kamera współpracuję z systemami iOS oraz Android.
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Waga:

58g (bez baterii)

Sensor obiektywu:

5 Mega CMOS 1/2.7”

Soczewki obiektywu:

6G + IR F=2.0 f=2.8mm

Kąty widzenia:

160 stopni
4K 10fps, 2.7k 2560x1,440 30 fps, 1920x1440p
30fps, 1920x1080p 60/50/30/25fps, 1280x720p
120/60/50/30/25fps, 640x480p 240fps

Rozdzielczość:

www.Xblitz.pl

Wielkość zdjęć:

12M 8M 5M 3M

Formaty plików:

JPG/MOV H.264

Karta pamięci:

od 4 do 32 GB klasy 6 lub wyższej

Audio:

wbudowany mikrofon i głośnik

Port USB:

USB 2.0 do ładowania i transferu danych

Wyświetlacz kamery:

HD 2” TFT 960x480

Nagrywanie w pętli:

opcjonalne – 1/3/5 minut

Wyjście HDMI:

transmisja sygnału w czasie rzeczywistym

Balans bieli:
Kompensacja
ekspozycji:
Zdjęcia:

tak

przy pomocy kamery i pilota

Ciągłe nagrywanie:

tak

Film poklatkowy:

tak

Odwrócenie obrazu

tak

tak
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