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KAMERA ROLLEI 360° STŘÍBRNÁ
1 097 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 907 Kč)
Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

1 207 Kč
110 Kč
KAMR03755
40308
24 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis

Ultra kompaktní kamera Rollei 360° - 360 stupňů
svobody
S panoramatickou kamerou Rollei 360° si vychutnáte úchvatné zážitky z outdoorových aktivit a adrenalinových sportů.
Impozantní záběry z létání, parašutismu, bruslení, jízdě na kole apod. pořídíte pomocí 2 širokoúhlých objektivů, které
dohromady produkují dokonalé a plné scenérie. Vychutnejte si se svými blízkými a přáteli sférické záběry v ostrém HD
rozlišení, které jednoduše vyrazí dech.

V porovnání s jinými zařízeními kamera Rollei 360° dokáže snímat celou oblast v plných 360 stupních. Během okamžiku
se tak ponoříte do zachycení akce, stanete se součástí seskoků padákem, budete se pohybovat v prostoru, zažijete vzrušení
z letu či extrémní jízdy. Vybírat můžete z nejrůznějších režimů fotografování a své snímky patřičně obohatit o efekty rybího
oka, pracovat s módem Tiny Planet nebo rovnou VR, ve spojení s VR brýlemi.

Plné HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu zajišťuje plynulé a bezproblémové snímání prostoru a objektů. Zkrátka
umístěte kameru a pusťte se do akce. Integrovaná Wi-Fi podporuje ještě intuitivnější ovladatelnost skrze smarpthony
a tablety.

Dvojice objektivů
Wi-Fi připojení
Komfortní ovládání skrze smartphone a tablet
Až 90 minut natáčení

Rollei 360°
Videokamera Rollei vybavená dvěma objektivy pořizuje 360° video v rozlišení 1920 x 960 bodů a dokáže natáčet až
rychlostí 30 snímků za vteřinu. Vydrž baterie je při natáčení až 90 minut. Pořízené záznamy můžete ukládat na
paměťovou kartu s kapacitou až 32 GB. Díky Wi-Fi připojení lze kameru pohodlně ovládat skrze smartphone či tablet.
Součástí balení je USB kabel, praktický mini stativ a ochranné pouzdro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Rozlišení videa: 1920 x 960 / 30 fps
Úhel záběru: 2 x 210°
Výdrž baterie: až 1,5 h
Slot pro karty: microSDHC
Konektor: Micro USB 2.0
Hmotnost: 100 g
Barva: stříbrná

