
Dystrybutor:

1440P 50fps Stabilizacja
FlowState

Przymocuj
wszędzie

Nie wymaga
ręcznej obsługi

Wodoodporność
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Podgląd
obrazu WiFi

Tryb
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Automatyczna
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Sterowanie
pilotem

Hyperlapse

Zawartość zestawu

Magia możliwości w miniaturowej formie

Kamera Insta360 GO 2
(z osłoną obiektywu)

Ładujące etui Kabel zasilający Magnetyczny uchwyt

Klips montażowy Adapter
statywowy

Instrukcja obsługi



Insta360 GO 2 to nowa odsłona miniaturowej kamery
renomowanego producenta. Jest to najmniejsza kamera
sportowa oferująca ogrom możliwości. Urządzenie
zostało wyposażone w matrycę 1/2.3” i pozwala
nagrywać w rozdzielczości 1440p. Nowy model oferuje
nowe funkcje fotograficzne oraz nagrywania wideo.

Urządzenie posiada 4-krotnie większą ilość pamięci wewnętrznej w stosunku
do poprzednika. Łączność Bluetooth z urządzeniami mobilnymi odbywa
się za pomocą protokołu BLE 5.0, co sprawia że połączenie mą większą
stabilność oraz pozwala na większe możliwości. Dzięki ulepszonemu
Etui Ładującemu czas nagrywania został wydłużony do 150 minut
(tryb Video), a jednocześnie czas ładowania baterii został skrócony
do 65 minut.

Dzięki stabilizacji FlowState Twoje nagrania będą
ultra-płynne w każdych warunkach. Mimo małych
wymiarów kamery, poczujesz się jak profesjonalista.
GO2 zapewnia 120fps podczas nagrań Slow Mo*on.
Nawet najbardziej dynamiczne momenty zostaną
zawsze uchwycone w przykuwającej oko formie.
Wolisz gdy wszystko wokół dzieje się szybciej?
Skorzystaj z funkcji TimeShi-, aby utworzyć nagranie
Hyperlapse z 6-krotnym przyspieszeniem. Dzięki HDR
uchw yc isz p iękno otacza jących Cię bar w.
Twoje wideo będzie żywe! Nie musisz również
o b a w i a ć s i ę w o d y. U r z ą d ze n i e za p e w n i a
wodoszczelność do 4m (IPX8).

Kamera Insta360 GO 2 wykorzystuje sztuczną inteligencję,
aby nawet początkujący użytkownik mógł skorzystać
z pełnego zakresu twórczych możliwości urządzenia
i aplikacji. Pozwól aplikacji zrobić to za Ciebie!

Dystrybutor:



Specyfikacja techniczna cz. 1/2

Dystrybutor:

Wymiary: GO 2:

52.9 x 23.6 x 20.7mm

Etui Ładujące:

Zamknięte: 68.1 x 48.5 x 26.5mm

Otwarte: 132.5 x 26 x 26.6mm

Waga: GO 2: 26.5g

Etui Ładujące: 63.5g

Przysłona: F/2.2

Rozmiar matrycy: 1/2.3”

Ogniskowa równoważna 35mm: 11.24mm

Zakres ISO: Auto, 100-3200

Balans bieli (WB): Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K

Wartość ekspozycji (EV): ±4EV

Tryby zdjęć: · Standard

· Interwał

· Starlapse

· PureShot

Rozdzielczość zdjęć: 16:9 – 2560x1440

1:1 – 2560x2560

9x16 – 1440x2560

Panorama – 2938x1088

Format zdjęć: *.INSP (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)

*.DNG (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)

Tryby ekspozycji dla zdjęć: · Auto

· Manualny (Migawka 1/8000-120s, ISO 100-3200)

Tryby wideo: · Video (Podstawowa stabilizacja obrazu)

· Pro Video (Stabilizacja FlowState)

· HDR

· Timelapse

· TimeShift (Hyperlapse)

· Slow Motion



Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą się różnić, a wszelkie funkcje, funkcjonalności i inne dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. Insta360,

GO 2 oraz ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi właściciela marki Insta360, a ich używanie jest objęte umową licencyjną. Wszelkie prawa zastrzeżone.

GCKP-GO2-VER-1.0-LS

Specyfikacja techniczna cz. 2/2

Dystrybutor:

Rozdzielczość wideo: Stabilizacja obrazu FlowState (tryb Pro Video):

2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

Podstawowa stabilizacja obrazu (tryb Video):

2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

HDR:

2560x1440@25fps, 24fps ; 1920x1080@25fps, 24fps

Timelapse:

2560x1440@30fps ; 1920x1080@30fps

TimeShift:

2560x1440@30fps ; 1920x1080@30fps

Slow Motion:

1920x1080@120fps

Format wideo: *.MP4

Kodowanie wideo: H.264

Maksymalna szybkość transmisji wideo: 80Mbps

Maksymalna długość jednego klipu: Tryb Pro Video: 10 min.

Tryb Video: 15 min.

Tryb FPV: 30 min.

Timelapse: Regulowany interwał, do 110 minut z etui ładującym, aby uzyskać

7-minutowy klip

Tryby ekspozycji wideo: · Auto,

· Manualny (Migawka 1/8000-1/30, ISO 100-3200)

· Priorytet Migawki (1/8000s-1s), Priorytet ISO (100-3200)

Łączność: · Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

· Bluetooth BLE 5.0

Rodzaje złączy: USB typu C

Pamięć wewnętrzna: 32GB (ok. 28GB używalnego miejsca)

Pamięć zewnętrzna: Brak

Zasilanie: · Ładowanie za pomocą ładowarki zewnętrznej, lub złącza USB-C

· Pojemność akumulatora kamery: 210mAh

· Pojemność akumulatora Etui Ładującego: 1100mAh

· Czas pracy:

· Kamera: ok. 30 min. (tryb Video) ; ok. 20 min. (tryb Pro Video)

· Z Etui Ładującym: ok. 150 min. (tryb Video) ; ok. 110 min. (tryb Pro Video)

· Czas ładowania: ok. 35 min. (kamera) ; ok. 65 min. (Etui Ładujące)

Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

Format zdjęć: *.INSP (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)

*.DNG (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)

Gwarancja: 12 miesięcy (gwarancja producenta)


