
ACME VR302 4K Sports & action

camera

Zachowaj swoje wspomnienia i przygody na zawsze dzięki

ACME VR302 4K Kamerze sportowej! Skaczesz do wody z

klifu? Kamera ACME posiada wodoodporną obudowę, więc

może Ci towarzyszyć. Lecisz na paralotni? Kamera ACME ma

wszystkie potrzebne akcesoria do bezpiecznego

zamocowania i cieszenia się lotem. Dzięki chipsetowi

Ambarella A12S i matrycy Sony IMX rejestrowany obraz

będzie ostry, wyraźny i wysokiej jakości. Nie musisz się

martwić trzęsącym się obrazem – wbudowany w kamerę

ACME elektroniczny stabilizator pozwoli na płynne

uchwycenie wszystkich pięknych chwil. Ponadto kamera jest

wyposażona w dotykowy ekran LCD, dzięki któremu można

łatwo i wygodnie zmieniać ustawienia, a ponieważ w

zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania,

można z łatwością kontrolować wszystkie funkcje sprzętu.

Oprócz tego kamera oferuje szereg rożnych trybów

filmowych, z których zawsze można wybrać najbardziej

odpowiedni do sytuacji – np. jeśli planujesz nagrać film w

zwolnionym tempie, to idealnym wyborem będzie tryb

1080p w 100 kl./s lub tryb 720p w 200 kl/s. Nie mniej ważne

jest to, że w zestawie z kamerą jest dostępnych wiele

przydatnych akcesoriów, takich jak wodoodporna obudowa

czy statyw, więc nie musisz kupować niczego oddzielnie!

Features

Wyraźne i ostre filmy w rozdzielczości

4K

Dzięki chipsetowi Ambarella A12S i

matrycy Sony IMX nagrywane filmy

będą się cechować wysokiej jakości,

ostrym i realistycznym obrazem

Płynny obraz

Twoje filmy będą płynne, wyraźne i

pozbawione trzęsącego się obrazu za

sprawą elektronicznego stabilizatora i

chipsetu Ambarella A12S

Filmy w zwolnionym tempie

Nagrywanie w trybie 1080p w 100 kl./s

lub 720p w 200 kl./s daje wiele

możliwości edycji, zwłaszcza przy

filmach w zwolnionym tempie

Panel sterowania

Rozpocznij nagrywanie lub

fotografowanie bądź wyłącz kamerę

jednym naciśnięciem przycisku na

panelu sterowania



ACME VR302 4K Sports & action

camera

Technical Specifications

   External memory 64 GB  

   Lens angle 170°  

   Height 41.1 mm  

   Length 59.3  mm  

   Połączenia micro USB, micro HDMI  

   Photo resolution 12 MP  

   Touch screen Yes  

   Display type 2" LCD  

   Rozdzielczość wideo 4K 30 fps/4K 25 fps (EIS)

2.7K 60 fps/2.7K 30 fps (EIS)

1 080p 100 fps/1 080p 60 fps (EIS)

720p 200 fps

  

   Weight (including battery) 77 g  

   Width 21.3 mm  

   Typ baterii Li-ion, up to 70 min  

   Pojemność baterii 1050 mA  

   Typ 4K sports & action camera  

   Built-in speaker Yes  

   Built-in microphone Yes  

   Kolor Black  

Ordering Details

   Model    ACME VR302 4K Sports & action camera

   Product No    507813

   EAN code    4770070880128

Dimensions

   Dimensions (product) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (package) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm    -

   Dimensions (master carton) (D x W x H), mm    -

   Volume of master carton, cbm    -

Shipping Specifications

   Inner carton, pcs    -

   Master carton, pcs    -

   Pallet, cartons    -

   Master carton weight Netto, kg    -

   Master carton weight Brutto, kg    -

   Product weight Netto, kg    -

   Product weight Brutto, kg    -
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