Kamera nima lastnega spominskega prostora zato za delovanje potrebuje mikro SD kartico.
Za čimbolj gladke posnetke so priporočljive mikro sd kartice U3 razreda 10. Listo kompatibilnih kartic najdete na spodnji povezavi:
Lista kompatibilnih SD kartic s Hero 7 serijo
Neverjetno čisti posnetki. Super moč pametnega zajema slike.
Preizkušena v akciji in vodoodporna brez ohišja. To je kamera HERO7
Black, najnaprednejša GoPro kamera doslej. Stabilizacija HyperSmooth
omogoča posnetke, kakršne bi posneli z gimbal stabilizatorjem – a
brez uporabe gimbala. Novi inteligentni način fotografiranja zagotavlja
najboljše in najčistejše fotografije, popolnoma samodejno. In s
podporo za prenašanje posnetkov v živo in aplikacijo GoPro zdaj lahko
s svetom delite prav vsak svoj čudovit trenutek, medtem ko ga
doživite. HERO7 Black dviguje zmogljivost kamere GoPro – in s tem
vaše fotografije in videoposnetke – na popolnoma novo raven.
Kaj je vključeno v paketu:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI
HyperSmooth Video Stabilizacija

Zajemajte posnetke, kakršne bi posneli z gimbal stabilizatorjem – a brez uporabe gimbala.
HERO7 Black predvidi vaše gibe in samodejno popravi tresljaje kamere. Rezultat so noro čisti
posnetki.

4K60
12 MP

1080p240

Vodoodpornost do 10m

Glasovno upravljanje

Zaslon na dotik

Slo-Mo

Robustna in vodoodporna

Delite s svetom dogodivščine, ki jih ne morete posneti s telefonom. HERO7 Black je robustna
kamera, kar brez ohišja vodoodporna do 10 m in pripravljena na vsakršno pustolovščino.

Funkcija Super Photo

Posnemite najboljše fotografije, samodejno. HERO7 Black s funkcijo SuperPhoto
inteligentno optimizira vaše posnetke z uporabo HDR, lokalnega »tone mappinga« ali
funkcije zmanjševanja šuma (noise reduction).

Glasovno upravljanje

Ujemite trenutek. Nadzorujte svojo kamero HERO7 Black prostoročno, z glasovnimi ukazi
kot denimo »GoPro, slikaj« ali »GoPro, prični s snemanjem«.

Prenos v živo

Delite svoje zgodbe, takrat ko jih doživljate, s funkcijo prenosa v živo na platformo Facebook
Live. Prenesene posnetke lahko v visoki ločljivosti tudi shranite na kartico SD.

Funckija TimeWarp

Zajemite odlično stabilizirane videoposnetke v časovnih intervalih (time lapse video),
medtem ko se premikate po prostoru. Hitrost lahko povišate tudi na 30-kratno in s tem
daljše dogodke spremenite v trenutke, ki jih lahko delite z drugimi.

4K60 Video + 12 MP foto

HDR
GPS

HERO7 Black posname osupljive videoposnetke ločljivosti 4K60 in fotografije ločljivosti 12
MP, ki so enako enkratne kot doživeti trenutki.

8x upočasnjeni posnetki

Z ultra visoko hitrostjo snemanja 1080p240 lahko čas upočasnite do osemkrat in tako smešne,
zanimive in epske trenutke podoživite v vsem njihovem sijaju.

HyperSmooth

Live Streaming

Intuitivni zaslon na dotik

Če uporabljate pametni telefon, bo uporaba kamere HERO7 Black podobna. Trije glavni načini
zajema s poenostavljenimi nastavitvami naredijo navigacijo čisto preprosto.

Prepoznavanje obraza, nasmeha in okolice

HERO7 Black ve, kdaj ste z obrazom obrnjeni proti kameri, kdaj se nasmehnete in še več.
Aplikacija GoPro uporabi te podrobnosti, izbere najboljše posnetke in iz njih ustvari
neverjetne filme.

Vertikalni posnetki

Zajemite fotografije in videoposnetke v pokončnem položaju – kot nalašč za vaše
zgodbe na Snapchatu in Instagramu.

Ne pozabite!
Prenesite aplikacijo GoPro na svojo
napravo.

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI
Časovnik za fotografije

Skočite v sliko tudi sami. Časovnik za fotografiranje omogoča preprosto slikanje selfieja z GoPro kamero ali pa
skupinskega posnetka celotne ekipe.

Povečava na dotik

Približajte se akciji. Natančno določite meje svoje fotografije ali videoposnetka le z dotikom zaslona.

Samodejni prenos na telefon

Od posnetka do deljenja v trenutku. Vaše fotografije in videoposnetki se samodejno prenesejo v aplikacijo GoPro, od koder jih lahko hitro
prepošljete ali jih objavite, tudi na Twitterju ali Snapchatu.

Delite vsebino neposredno na Instagram Story

Dodajte zgodbo na Instagram kar iz aplikacije GoPro – in delite vse svoje mokre, peščene ali snežne dogodivščine, ki jih s telefonom pač ne
bi mogli zajeti.

GPS Performance nalepke

Zabeležite svojo hitrost, oddaljenost in še kaj. Videoposnetkom v aplikaciji GoPro dodajte označbe, ki bodo gledalcu, medtem ko se akcija
odvija pred njegovimi očmi, razkrile, kako hitro, kako daleč ali kako visoko ste se podajali.3

QuikStories

HERO7 Black avtomatsko odpošlje vaše posnetke v aplikacijo GoPro, kjer jih preoblikuje v zabavne filme z glasbo in zvočnimi učinki, pripravljene
za deljenje z drugimi.4

Napredno preprečevanje šumov

HERO7 Black aktivno odstrani veter, vibracije in zvoke rokovanja s kamero za jasnejšo in čistejšo kakovost zvoka.

RAW fotografije

Zajemite fotografije v RAW formatu za največjo možno kakovost in kar največ prilagodljivosti pri napredni obdelavi fotografij..

HEVC Video

Privarčujte prostor na spominski kartici. Uporabite visokoučinkovito video kompresijo (High Efficiency Video Compression) in zmanjšajte velike
datoteke na približno polovico brez izgube kakovosti slike.

Hitro polnjenje

Ne zamudite ničesar. Z napajalnikom Supercharger (naprodaj ločeno) lahko kamero hitro napolnite in se vrnete v akcijo.

Kompatibilnost z dodatki GoPro

Lahko jo nosite, lahko si jo namestite, v vsakem primeru boste kamero vzljubili. Več kot 30 kompatibilnih dodatkov vam olajša ujeti edinstvene
poglede in posneti vaše življenje na nov, ustvarjalen način.

VIDEO
VIDEO
4K60, 2.7K120,
1440p120,
1080p240 in več

TIME LAPSE VIDEO
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60
sekundni intervali

TIMEWARP VIDEO
2x, 5x, 10x, 15x, 30x

LOOPING
5, 20, 60, 120
minutni intervali

PHOTO
PHOTO
12 MP

BURST
12 MP @ 30 fps

TIME LAPSE PHOTO
0.5, 1, 2, 5, 10, 30,
60 sekundni intervali

NIGHT PHOTO
Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30
sekundna osvetlitev

NIGHT LAPSE PHOTO
Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30 sekundni interval;
1, 2, 5, 30, 60 minutni intervali

