HD HERO

Najlepsze kamery sportowe
na świecie

Wydajność

Komfort

GoPro - niewielkie kamery o wielkich możliwościach
+ Profesjonalna jakość 1080p (16:9) HD, maksymalny kąt widzenia 127°,
nagrywanie obrazu z prędkością 30 klatek na sekundę
+ Profesjonalna jakość 960p (4:3) HD, maksymalny kąt widzenia 170°,
nagrywanie obrazu z prędkością 30 klatek na sekundę
+ Profesjonalna jakość 720p (16:9) HD, maksymalny kąt widzenia 127°,
nagrywanie obrazu z prędkością 30 lub 60 klatek na sekundę,
umożliwiające tworzenie klipów w zwolnionym tempie Slow Motion,
+ Profesjonalna jakość WVGA (16:9), maksymalny kąt widzenia 170°,
nagrywanie obrazu z prędkością 60 klatek na sekundę
Najbardziej profesjonalna kamera sportowa na świecie. Używana na lądzie,
w wodzie i powietrzu, w deszczu, błocie i piasku przez zwolenników
sportów ekstremalnych, zawodników, producentów filmowych, sportowców
i bardzo wymagających entuzjastów. HD HERO to profesjonalizm
w przystępnej cenie.

170° i 127° – szeroki kąt kręcenia z jednym obiektywem
Czym jest jakość HD, jeżeli obiektyw nie łapie Twoich nart gdy zjeżdżasz
z góry, nie mieści kite’a przy super tricku, nie widzi co dzieje się z boku
pędzącego motoru, a co gorsze ucina głowy i nogi Twoim znajomym?
Po prostu powiedz „nie” kiepskim zdjęciom ze zwykłych kamer. Poczuj się
jak prawdziwy bohater za każdym razem, kiedy oglądasz ujęcia z HD HERO
w doskonałej jakości, kręcone obiektywem z kątem widzenia 170° Surround
Video™. Tylko od GoPro.

Dźwięk w systemie HD. Wiatr ucichnie.
Mamy obsesję nie tylko na punkcie jakości HD Video.
Bardzo ważna jest dla nas również jakość dźwięku.
Spędziliśmy więcej godzin na rozwoju naszego systemu
rejestracji dźwięku, niż niejedna firma pracując nad całym
produktem. Zapomnij o filmach, na których jedyne co
słyszysz to szum wiatru.
Z kamerą GoPro docenisz nasze specjalne podejście
do jakości dźwięku .

Jeżeli chcesz używać mniejszego kąta widzenia, aby dodać inny rodzaj
ujęcia do swoich filmów, użyj rozdzielczości 1080p, przy której kąt widzenia
wynosi 127°, podczas gdy w trybie 960p i 720p zapisujesz obraz z kątem
170°. Wybierz tylko odpowiednią opcję i zaczynaj!
Przy każdym z tych ustawień możesz być pewien, że Twoje ujęcia będą
ostre od krawędzi do krawędzi. W GoPro obiektyw jest królem w swojej
klasie.

Akumulator 1100mah
Lithium Ion w komplecie

Tryb Foto 5 Megapikseli
W GoPro rozumiemy, że czasami chcesz mieć
świetny klip z ostatniej wyprawy, a innym razem
ogromne zdjęcie 5MP na ścianę w doskonałej jakości.
Dlatego właśnie nasz 170° obiektyw łapie ostrość
od krawędzi do krawędzi, od rogu do rogu…
nasze 1.4 luxów w warunkach słabego oświetlenia
jest wiodące w branży… nasza 5MP matryca
ma 1/ 2.5 cala.
Musisz nam zaufać – jest wystarczająco duża
do doskonałej jakości zdjęć.

2, 5, 10, 60 secs. Auto –Photo Mode
Widzisz zdjęcie obok? To jedno ze zdjęć robionych
co 2 sekundy przez kamerę zamontowaną do deski
Johna Mahera. Niemożliwe? Nie wierzysz?
Spróbuj. Naciśnij tylko przycisk migawki i startuj.
Płyń, jedź, lataj, skacz, nurkuj, chodź, zjeżdżaj,
biegaj, możesz działać, rób to co lubisz, rób to co
chcesz. Bateria starczy na ponad dwie godziny
robienia zdjęć co 2 sekundy.
3– Photo Burst Mode
Zrób trzy zdjęcia w dwusekundowym trybie
seryjnym Burst. Celowo rozdzieliliśmy zdjęcia
2 sekundowymi przerwami, aby dać Ci odpowiednio
dużo czasu na wykonanie całego tricku.
Komfort i profesjonalizm. Tylko z GoPro.
Self- Timer Mode
Obejmij swoich znajomych, przyjaciół,
uśmiechnij się i uwaga… zdjęcie.
Cóż jest warta nowa kamera bez odrobiny tradycji?
Naciśnij samowyzwalacz i GoPro.
zdjęcie z kamery GoPro

1080 px

1080p True HD

960 px

960p Największe pole widzenia

720 px

Zalety HD GoPro

720p Slow-Motion Cinema

Maksymalna rozdzielczość, przejrzystość i realizm.
Rozdzielczość 1920x1080 full HD uchwyci Twoje najbardziej
ekstremalne i bohaterskie wyczyny nie pomijając żadnego
momentu. Profesjonalna jakość HD tylko z GoPro.

Niektóre rodzaje sportów jak motocross, rower, snowboard
czy narty wymagają szerokiego zakresu widzenia,
aby uchwycić i pokazać Twoją prędkość zjazdową i technikę.
Rozdzielczość 1280x960 960p daje Ci maksymalne pole widzenia.
Tylko z GoPro.

Oglądanie 30 klatek na sekundę jest na pewno bardzo miłe
dla oka… ale patrząc na film nakręcony przy 60 klatkach
na sekundę odtworzony w zwolnionym tempie po prostu
eksplodujesz. 720p przy 60 klatkach na sekundę to czyste
zadowolenie i przyjemność. Jest jednak pewne zagrożenie…
nie oderwiesz się od telewizora oglądając swoje wyczyny.
Tylko z GoPro.

HD HERO specyfikacja techniczna
Optyka
• typ soczewki: Fixed Focus (2ft/.6m – ∞) szkło
• obiektyw: f/2.8 (wysoka jakość w miejscach słabo
naświetlonych)
• kąt widzenia: 170° ultra szeroki w trybie WVGA,
720p oraz 960p
• kąt widzenia: 127° stopni przy trybie 1080p
Video
• HD Video, tryby rozdzielczości:
-1080p: 1920x1080 pixeli (16:9),
30 klatek na sekundę, zapis 15 Mbit/s
-960p: 1280x960 pixeli (4:3),
30 klatek na sekundę, zapis 12 Mbit/s
-720p: 1280x720 pixeli (16:9),
30 klatek na sekundę, zapis 8 Mbit/s lub
60 klatek na sekundę, zapis 15Mbit/s
- 848x480 pixeli (16:9),
60 klatek na sekundę, zapis 8 Mbit/s
• Rodzaj sensora:
1/2.5" HD CMOS, 2.2μm pixels
• Czułość światła: doskonała jakość obrazu
przy małym stopniu naświetlenia (>1.4 V/lux-sec)
• Format video: H.264,
zapis w formacie MPEG4 (.mp4)
• kontrola ekspozycji: automatyczna
• balans bieli: automatyczny
Audio
• mikrofon: wbudowany, mono z AGC
( automatyczna kontrola natężenia dźwięku.)
• Audio Format: 48 kHz, kompresja AAC
Zdjęcia
• rozdzielczość: 5 megapikseli
• opcje robienia zdjęć: pojedyncze,
zdjęcie robione co 2, 5, 10, 30 lub 60 sekund;
seria 3 zdjęć (tryb Burst), samowyzwalacz
Zapis
• pamięć: karta SD, maksymalnie do 32GB
pojemności (SDHC)
• średni czas nagrywania przy użyciu karty 32 GB SD
-1080p (30 fps): 4 godz 21 min
-960p (30 fps): 5 godz 26 min
-720p (60 fps): 4 godz 21 min
-720p (30 fps) i WVGA: 8 godz 09 min

Połączenie kamery i okablowanie
• połączenie PC : USB 2.0
(transfer danych do komputera oraz ładowanie
akumulatora)
• HDTV Out: HD NTSC & PAL
( dołączony do każdego zestawu )
• Audio Out: Combo 2.5mm jack stereo audio
oraz wyjście composite video
Zasilanie / Bateria
• typ baterii: akumulator 1100 mAh lithium-Ion
• czas działania akumulatora: ~2.5 godziny
• ładowanie: przez USB podłączone do komputera
lub przez adapter do zasilania AC
( do normalnego gniazdka )
• czas ładowania: 80% pełnej baterii przy 1 godzinie
ładowania przez adapter do zasilania AC
lub 2 godziny przy ładowaniu USB
Wodoodporna obudowa
• wodoodporność: do 60 metrów
• konstrukcja: poliwęglan i stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
• PC kompatybilność: Windows® XP
(Service Pack 2 lub nowszy) Vista, Windows 7;
Mac OS® X 10.4.11 lub nowszy
• wymiary: 42mm x 60mm x 30mm
• waga:159g z baterią, 179g z obudową
Dodatkowe akcesoria
• akumulator 1100 mAh Lithium-Ion
• cała linia akcesoriów do mocowania
( następne strony )
Opcjonalne akcesoria BacPacs
Innowacyjny port HERO Bus™ z tyłu kamery
zwiększa możliwości i funkcjonalność Twojej
kamery HD HERO:
• Ekran LCD BacPac – możliwość podglądu na
żywo oraz zapisanego materiału
• Battery BacPac – podwaja czas pracy na baterii
• Więcej akcesoriów podłączanych do portu
BacPac wkrótce

HD HERO Konfiguracje
HD Helmet HERO

HD Motorsports HERO
HD Surf HERO

HD HERO Naked

HD Helmet HERO
Standardowe wyposażenie:
1 kamera HD HERO- 5 megapikseli
1 akumulator 1100 mAh Lithium-lon
1 wodoszczelna obudowa ( do 60 metrów)
1 element montażowy do mocowania na głowę lub kask
1 element montażowy do mocowania na kask wentylowany
2 zakrzywione mocowania montażowe z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
2 płaskie mocowania montażowe z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
1 element montażowy, obrotowy w trzech płaszczyznach
2 elementy montażowe typu szybkozłączka
1 kabel USB
1 kabel Component Video (HDTV)
1 kabel Composite Video + kabel Audio Out
2 lata gwarancji

Kod produktu:
CHDHH-001

zdjęcie z kamery GoPro

stopklatka z kamery GoPro

HD Motorsports HERO
Standardowe wyposażenie:
1 kamera HD Motorsports HERO- 5 megapikseli
1 akumulator 1100 mAh Lithium-lon
1 wodoszczelna obudowa ( do 60 metrów)
3 zakrzywione elementy montażowe z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
2 płaskie elementy montażowe z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
2 elementy montażowe typu szybkozłączka
1 klamra do powierzchni pionowych „J-Hook”
1 element montażowy z przyssawką
1 element montażowy, obrotowy w trzech płaszczyznach
1 kabel USB
1 kabel Component Video (HDTV)
1 kabel Composite Video + kabel Audio Out
2 lata gwarancji

Kod produktu:
CHDMH-001

HD Surf HERO

Standardowe wyposażenie:
1 kamera HD Surf HERO- 5 megapikseli
1 akumulator 1100 mAh Lithium-lon
1 wodoszczelna obudowa ( do 60 metrów)
1 podstawa montażowa z taśmą samoprzylepną 3M™
1 mocowanie FCS™ kompatybilne z mocowaniem na desce
1 element montażow typu szybkozłączka
1 Leash
1 kabel USB
1 kabel Component Video (HDTV)
1 kabel Composite Video + kabel Audio Out
2 lata gwarancji

zdjęcie z kamery GoPro

Kod produktu:
CHDSH-001

stopklatka z kamery GoPro

HD HERO Naked
Standardowe wyposażenie:
1 kamera HD HERO- 5 megapikseli
1 akumulator 1100 mAh Lithium-lon
1 wodoszczelna obudowa ( do 60 metrów)
1 zakrzywione mocowania z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
1 element montażowy typu szybkozłączka
1 kabel USB
1 kabel Component Video (HDTV)
1 kabel Composite Video + kabel Audio Out
2 lata gwarancji

Kod produktu:
CHDNH-001

HD HERO 960

Kamera HD HERO 960 podobnie jak jej starszy brat HD Hero posiada
tryby rozdzielczości 960 pikseli,720 pikseli, WVGA, ma możliwość
wykonywania 5MP zdjęć oraz doskonały system nagrywania dźwięku. Nie
ma tutaj możliwości zapisu w rozdzielczości 1080 pikseli oraz z prędkością
60 klatek na sekundę. Nie występuje port Bus z tyłu kamery, do którego
można podpiąć dodatkowe akcesoria.
Możliwość przymocowania kamery

Standardowe wyposażenie:
w pozycji do kręcenia widoku z głowy
1 kamera HD HERO- 5 megapikseli
1 akumulator 1100 mAh Lithium-lon
1 wodoszczelna obudowa ( do 60 metrów)
1 zakrzywione mocowanie z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
1 płaskie mocowanie z taśmą samoprzylepną firmy 3M™
1 element montażowy do mocowania na głowę lub kask
1 element montażowy do mocowania na kask wentylowany
1 element montażowy typu szybkozłączka
1 kabel USB
1 kabel Component Video (HDTV)
1 kabel Composite Video + kabel Audio Out
2 lata gwarancji

Mocowanie kamery można ustawić
w pozycji „na siebie”,
kręcąc autoportrety.

Kod produktu:
CHD96-001

HERO Akcesoria
Nasze kamery HD są tyle warte ile stworzone do nich akcesoria.
Naszą obsesją jest Twoje zadowolenie.

Baw się.

Roll Bar Mount

W zestawie uchwyt do mocowania na przedmiocie o przekroju
koła lub elipsy z dwoma mocowaniami do kamery.
Dzięki uchwytowi kamerę można doczepić np.
do kierownicy roweru, motoru, quada, a także do każdej rurki
o średnicy od 3,5 cm do 6,35 cm.
Kod produktu: GRBM30

Handlebar/ Seat Post Mount

Znany jako Ride Hero. W zestawie uchwyt do mocowania na
przedmiocie o przekroju koła lub elipsy z dwoma
mocowaniami do kamery. Dzięki uchwytowi kamerę można
doczepić np. do kierownicy roweru, motoru, quada,
a także do każdej rurki o średnicy od 1,9 cm do 3,5 cm.
Kod produktu: GRH30

Suction Cup Mount

Przyssawka o dużej sile umożliwiającej bezpieczny montaż
kamery HD HERO na szybie samochodu,
zbiorniku paliwa motoru lub jakiejkolwiek płaskiej powierzchni.
Możliwość rotacji kamery w dwóch płaszczyznach.
Przyssawka przetestowana przy prędkości 217 km/h
w naszym samochodzie startującym w wyścigach F1000
Kod produktu: GSC30

Surf HERO Mounting Kit

Najlepsi surferzy wyrażali uznanie testując Surf HERO
Mounting Kit. Nasz rewolucyjny system mocowania przytwierdzi
Twoją kamerę GoPro do deski kitowej, windsurfingowej,
surfingowej czy bodyboardu. Doskonale sprawdzi się również
zamontowany na kajakach podczas górskich spływów.
Niektóre za zdjęć w tym katalogu były robione przy użyciu
Surf HERO Mounting Kit i kamery GoPro.
Kod produktu: GSHN5170

HD Wrist Housing

Pozwala używać Twoją kamerę HD HERO na nadgarstku
jak zegarek. Kamera obraca się w pozycji pionowej,
umożliwiając robienie zdjęć i kręcenie video.
Nawet w tej pozycji jest bezpiecznie przytwierdzona do Twojego
nadgarstka. Ma regulowany pasek. Możesz ją zapiąć na
rękawiczkę narciarską lub kurtkę.
Wodoodporna do 60 metrów.
Kod produktu: AHDWH-001

Head Strap Mount

Specjalna opaska umożliwiająca zamocowanie
Twojej kamery HERO na kasku lub na głowie.
Jeden rozmiar z możliwością dopasowania.
Kod produktu: GHDS30

Helmet Front Mount

Pozwala na zamontowanie Twojej kamery na kasku
- tak jak czołówkę.
Mocowanie kamery można ustawić w pozycji „na siebie”, kręcąc
autoportrety.
Kod produktu: AHFMT-001

Możliwość przymocowania kamery
w pozycji do kręcenia widoku z głowy

Mocowanie kamery można ustawić
w pozycji „na siebie”,
kręcąc autoportrety.

Vented Helmet Strap

Pozwala na zamontowanie Twojej kamery HD HERO na kasku
wentylowanym.
Jeden rozmiar z możliwością dopasowania
Kod produktu: GVHS30

NVG Mount- mocowanie NVG
Pozwala na szybkie zamocowanie kamery
GoPro HERO do kasku
z mocowaniem NVG.
Kod produktu: ANVGM-001

Chest Mount Harness

Specjalne szelki umożliwiające przypięcie kamery
do klatki piersiowej, dzięki którym można nagrywać film
bez używania rąk.
Idealne do snowboardu, nart oraz sportów rowerowych.
Możliwość regulacji szelek i paska,
nawet do bardzo dużych rozmiarów.
Kod produktu: GCHM30

Flat Adhesive Mounts

Dodatkowy zestaw 5 płaskich mocowań z taśmą
samoprzylepną firmy 3M™. Innowacyjny system firmy 3M™
VHB 4991 zapewnia utrzymane uchwytów na miejscu.
Możliwość szybkiego usunięcia przy miejscowym nadmuchu
gorącego powietrza (np. z suszarki)
Kod produktu: AAFLT-001

Curved Adhesive Mounts

Dodatkowy zestaw 5 zakrzywionych mocowań z taśmą
samoprzylepną firmy 3M™. Innowacyjny system firmy 3M™
VHB 4991 zapewnia utrzymane uchwytów na miejscu.
Możliwość szybkiego usunięcia przy miejscowym nadmuchu
gorącego powietrza (np. z suszarki)
Kod produktu: AACRV-001

Grab Bag

Zestaw akcesoriów zawierających: 1 element montażowy
obrotowy w trzech płaszczyznach, 1 płaskie mocowania
na taśmie samoprzylepnej 3M™, 1 zakrzywione mocowania
na taśmie samoprzylepnej 3M ™, 1 element montażowy typu
szybkozłącza, 1 mocowanie J-Hook, 1 śruba skrzydełkowa,
1 linka zabezpieczająca.
Kod produktu: AGBAG-001

3D HERO
Housing & Sync Cable

Istnieje możliwość nagrywania nadzwyczajnych filmów w 3D
w jakości HD z wykorzystaniem dwóch kamer HD HERO
i zestawu 3D Housing & Sync Cable.
Zestaw zawiera podwójną, wodoodporną obudowę oraz kabel do
synchronizacji Genlock. Obudowa wodoodporna do 60 metrów.
Można używać tylko z kamerami HD HERO 1080 p
(kamery nie są zawarte wzestawie)
Kod produktu: AHD3D-001

Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęcia

Tripod Mount

Specjalna podstawka umożliwiająca przytwierdzenie
kamery GoPro do statywu.
Kod produktu: GTRA30

Hd Skeleton Housing

Obudowa z otwartym bokiem umożliwiająca łatwe podłączenie
okablowania. Ponadto zapewnia lepsze chłodzenie kamery
przy bardzo wysokiej temperaturze oraz poprawia jakość
dźwięku w bezwietrznych warunkach.
Kod produktu: AHDSH-001

Replacement HD Housing

Wymienialna obudowa z szybkim dostępem.
Do wszystkich kamer HD, z obiektywem o szerokim kącie
widzenia WIDE.
Wodoodporna do 60 metrów
Kod produktu: AHDRH-001

Replacement Wide Housing
Wymienialna obudowa z szybkim dostępem.
Do wszystkich kamer ze standardową rozdzielczością,
z obiektywem o szerokim kącie widzenia WIDE.
Wodoodporna do 60 metrów
Kod produktu: GQRH5170

Lens Replacement Kit

Akcesoria do obudowy kamer HD HERO oraz HERO WIDE.
W zestawie: 2 szkła szerokokątne, 2 nakładki – pierścienie,
6 śrubek,1 śrubokręt do szybkiej naprawy.
Kod produktu: GLK5170

Anti-Fog Inserts

Wkładki pochłaniające wilgoć. Zabezpieczają przed parowaniem
wewnątrz obudowy kamery, nawet w bardzo zimne dni lub
w warunkach wilgotnych.
Zestaw zawiera 3 wkładki. Możliwość 4-5 krotnego użycia.
Po zastosowaniu suszyć w piekarniku przez 3 minuty
i założyć ponownie.
Kod produktu: AHDAF-001

Rechargeable batery

Akumulator 1100mAh do kamer HD HERO.
Bardzo zaawansowany system przeciwwstrząsowy
„blade on beam”, który można znaleźć tylko w bateriach do
laptopów i w GoPro.
Kod produktu: AHDBT-001

Wall Charger

Używając ładowarki USB możesz naładować akumulator
kamery HD HERO w każdym gniazdku.
Podczas ładowania możesz również nagrywać video.
Kod produktu: AWALC-001

Car Charger

Używając ładowarki do samochodu USB możesz naładować
akumulator kamery HD HERO w każdym 12V gnieździe
samochodowym.
Podczas ładowania możesz również nagrywać video.
Kod produktu: ACARC-001

LCD BacPac

Twoja kamera HD HERO jest tak zaprojektowana, abyś mógł
dołączać do niej nowe akcesoria, takie jak LCD BacPac.
Podepnij ekran LCD z tyłu kamery podczas filmowania
lub pod koniec dnia, aby zobaczyć co nakręciłeś.
Ekran pasuje również do obudowy HD Housing dzięki
opatentowanemu systemowi odpinanej tylnej ścianki.
Kod produktu: ALCDB-001

Batery BacPac

Chcesz podwoić czas pracy na baterii? Podepnij tylko
Batery BacPac Lithium-Ion z tyłu kamery i gotowe.
Możesz używać Batery BacPac również jako akumulatora
zapasowego. Podczas używania jednej baterii,
ładuj drugą podłączając do komputera, gniazdka lub ładowarki
samochodowej.
Kod produktu: ABPAK-001

zdjęcia z kamery GoPro
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