Stabilizacja
FlowState

Polecenia
głosowe

Tryb Steadycam

Jasny ekran
dotykowy

Auto Frame

4 mikrofony
360°

Hyperlapse

5.7K 360°

Niewidzialny Wodoszczelność
selﬁe-s ck
do 10m

Insta360 ONE X2 to kolejna odsłona znanej i cenionej kamery sferycznej
ONE X. Wraz z nowym modelem Insta360 przedstawia nowy poziom
funkcjonalności kamery sferycznej w sportowym, kompaktowym wydaniu.
Ulepszona, wodoszczelna konstrukcja z wbudowanym, kolorowym
ekranem dotykowym czyni kamerę ONE X2 jeszcze bardziej uniwersalną.
Dzięki ultra-płynnej stabilizacji obrazu FlowState, ONE X2 zapewni
płynność nagrań na najwyższym poziomie, nawet w słabym oświetleniu.
Za jakość nagrywanych ﬁlmów i zdjęć w nowym modelu odpowiada
również szereg zaawansowanych funkcji i algorytmów pozwalających
łatwo uchwycić oszałamiające, kinowe ujęcia, które wcześniej były
dostępne tylko dla profesjonalistów. Kamera Insta360 ONE X2
wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby każdy, nawet początkujący
użytkownik mógł skorzystać z pełnego zakresu twórczych możliwości
urządzenia i aplikacji.

Nowością wśród kamer Insta360 jest tryb Steady Cam pozwalający używać ONE
X2 jak standardowej kamery z jednym obiektywem, dając Ci możliwość
dostosowania urządzenia do Twoich potrzeb. Kolejnym usprawnieniem jest także
sposób rejestrowania dźwięku. ONE X2 wykorzystuje cztery mikrofony
kierunkowe, lokalizujące źródło dźwięku jednocześnie redukując ewentualne
szumy i zakłócenia.
Na szczególną uwagę zasługuje również innowacyjny tryb widoku Mul View
Mode, tworzący dwie wirtualne kamery, osobną dla każdego obiektywu z różnymi
polami widzenia i poziomami powiększenia. To doskonałe rozwiązanie dla
vlogerów i twórców, podobnie zresztą jak tryb AquaVision wykorzystujący
sztuczną inteligencję do korygowania kolorów pod powierzchnią wody.
To jednak nie wszystko co ma do zaoferowania nowa kamera sportowa Insta360
ONE X2. Twórz materiały wykorzystując najnowszy system kompresji wideo – H265, tryb HDR, tryb nocny i wiele innych. Nowy model Insta360 z pewnością
stanie się idealnym partnerem w każdej podróży, którego możesz mieć zawsze
pod ręką.

Dystrybutor:
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Wymiary:

46.2 x 113 x 29.8 mm

Waga:

149g

Matryca:

CMOS 1/2.3" 18MP

Przysłona:

F2.0

Ogniskowa równoważna 35mm:

7.2mm

Zakres ISO:

Auto, 100-3200

Balans bieli (WB):

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Wartość ekspozycji (EV):

±4EV

Tryby zdjęć:

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Standard
HDR
Seryjne
Interwał
Nocne
PureShoot
InstaPano

Rozdzielczość Zdjęć:

ź
ź

360°- 6080 x 3040 (2:1)
Panoramiczne - 4320 x 1440 (3:1)

Format zdjęć:

JPG (można wyeksportować za pomocą
aplikacji mobilnej lub desktopowej)
ź RAW (dng, należy edytować w aplikacji
desktopowej)

Tryby ekspozycji:

Zdjęcia: Auto, Manual (Shutter 1/8000s- 120s,
ISO 100-3200), Priorytet migawki (1/8000s-1s),
priorytet ISO (100-3200)
ź Wideo: Auto, Manual(Shutter 1/8000 - 1/30,
ISO 100-3200)

Tryby wideo:

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Auto
2700K
4000K
5000K
6500K
7500K

ź

ź

Standard,
HDR,
Timelapse,
Timeshift,
Bullet Time,
Steady Cam

Dystrybutor:
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360
-5.7K@30fps, 25fps, 24fps
-4K@50fps, 30fps
-3K@100fps
ź Wide Angle (Steady Cam Mode):
- 2560x1440@50fps, 30fps
- 1920x1440@50fps, 30fps
- 1920x1080@50fps, 30fps

Rozdzielczość wideo:

ź

Format wideo:

ź
ź

Kodowanie wideo:

H.264/ H.265

Maksymalna szybkość transmisji wideo:

do 100Mbps

Audio:

4 wbudowane mikrofony kierunkowe, dźwięk
stereo z opcjonalną redukcją szumów wiatru,
dźwięk 360° (ambisonic)

Łączność:

ź
ź

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac),
Bluetooth (BLE4.2)

Rodzaje złączy:

ź
ź

USB-C,
Slot na kartę pamięci micro SD (UHS-I V30, o
maksymalnej pojemności 1TB),

Zasilanie:

Wymienny akumulator o pojemności 1630
mAh,
ź Ładowanie za pomocą ładowarki zewnętrznej
lub złącza USB-C,
ź Czas pracy ok. 80 min. (5.7K / 30fps)
ź Czas ładowania ok. 85 min

Temperatura pracy:

-4°F do 104°F(-20°C do 40°C)

Gwarancja:

12 miesięcy (gwarancja producenta)

Steady Cam: Mp4
360: INSV

ź

Dystrybutor:

GCKP-OX2-VER-1.0-SG
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,
ONE X2 oraz ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi właściciela marki Insta360, a ich używanie jest objęte umową licencyjną. Wszelkie prawa zastrzeżone.

