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Sportscam Full HD Set

Product highlights:

•  Alles-in-één HD camera voor sport en vrije tijd

•  Geïntegreerde monitor voor live-beeldweergave en afspelen

•  Realtime-opname in Full HD, slow motion (60 fps) in HD

•  Groothoekobjectief (170°) voor actie in de volle breedte

•  Fotofunctie (8 MPx resolutie)

•  Complete set met waterdichte behuizing, afstandsbediening

en houders voor verschillende sporten

•  Eenvoudige weergave op de PC in AVI-videoformaat

De sportscam Full HD is de veelzijdige actiecamera om topprestaties

en spannende activiteiten vanuit de beste beeldhoek vast te

leggen.Alles-in-één: HD camera, monitor &amp; fotofunctieNaar

beneden met de fiets, acrobatiek in de halfpipe of een duik in de

Caraïbische Zee – de sportscam legt alle scènes in HD 1920 x

1080p vast. De geïntegreerde monitor maakt het uitlijnen van de

camera gemakkelijker dan ooit. Daarbij brengt het

groothoekobjectief met 170° (HD) resp. 130° (Full-HD) de

activiteiten ook voor de lens, als de camera een keer niet exact is

gepositioneerd. Met de fotofunctie schiet deze actiecam bovendien

plaatjes met max. 8 megapixels. De foto's en video's worden op een

micro-SD-kaart opgeslagen.HD slow motion: Ook snelle

bewegingen volledig in beeldSlow motion opnames, zoals ze bij

extreme sporten wenselijk zijn, worden met de sportscam met 60

beelden/s in 720p-resolutie uitgevoerd. Daarmee wordt elke actie,

bijvoorbeeld een krappe bocht, een dynamische sprong of een

acrobatische salto, in hoge resolutie en met alle details in het beeld

vastgelegd.Compact, waterdicht en uiterst robuustDeze actiecamera

is speciaal ontwikkeld voor gebruik in extreme situaties. De camera is compact en dankzij de waterdichte weerbestendige behuizing

beschermd tegen invloeden van buitenaf.Complete set met alles wat er zoal aan uitrusting nodig is:Door de waterdichte weerbestendige

behuizing en het uitgebreide assortiment houders is een veelzijdig gebruik mogelijk – als handcamera of aan de surfplank, op de

mountainbike, bij het paragliden of de motorcross. Door de bij de prijs inbegrepen houders en behuizing is de sportscam de allrounder

voor iedereen. Daarnaast kan de camera ook via de afstandsbediening worden bediend. Zo heeft u de handen vrij en behoren

onderbrekingen voor de bediening van het apparaat tot het verleden.De sportscam Full HD is de veelzijdige actiecamera om topprestaties

en spannende activiteiten vanuit de beste beeldhoek vast te leggen.
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Technische gegevens

Camera-uitgangen AV, mini HDMI

Aansluitingen Mini USB, mini HDMI, AV

Batterijvoeding 3 uur opnametijd

Monitor 1.5 "

Beeldopnemer CMOS

Horizontale beeldhoek 128 @ 1080p, 960p / 170 @ 720p, WVGA°

Cameratype Kleurencamera

Beeldelementen (effectief) 1920 x 1080 pixel

Beeldelementen (totaal) 2000 x 1241 pixel

Opnameduur 0,2 uren/GB

Max. bedrijfstemperatuur 60 °C

Certificeringen CE

Energieverbruik 350 mA

Min. bedrijfstemperatuur -10 °C

Brutogewicht 0.825 kg

Voedingsspanning DC 3.7 V

Breedte 50 mm

Lengte 23 mm

Hoogte 85 mm

Nettogewicht 0.081 kg

Max. luchtvochtigheid 85 %

Opnamemodi Duur, geluidsherkenning (vanaf 65dB)

Bedrijfsmodus Simplex

Opslagmedium Micro SD-kaart

Videocompressie H.264

Resolutie opname bij

beeldfrequentie per

camera

1080p, 960p, 720p, WVGA @ 30 fps, 720p @ 60 fpsbeelden per seconde

Audio Ingebouwde microfoon
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