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ROLLEI ACTIONCAM 6S PLUS
3 067 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 2 535 Kč)
Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

3 373 Kč
307 Kč
KAMR93914
40327
24 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis

Rollei Actioncam 6S Plus – komunikuji skvěle ČESKO-SLOVENSKY
Akční kamera Rollei Actioncam 6S Plus představuje ideální zařízení pro všechny milovníky adrenalinu v těle, kteří chtějí
své zážitky, sportovní výkony a další dobrodružství zachytit ve špičkové kvalitě 4K při 30 fps. Kamera Rollei Actioncam
6S Plus disponuje širokoúhlým objektivem s rozsahem 170 stupňů zachytí vše potřebné, co se děje na horizontu před
vámi. Velkokapacitní 850mAh baterie zajistí až 75 minut záznamu ve 4K rozlišení. Díky chytrým video režimům
vytvoříte jedinečné záznamy, které ohromí ostatní. Nechte vyniknout svoji kreativitu a pochlubte se ostatním na sociálních
sítích a dalších médiích.

Časosběr
Zpomalené/rychlé přehrávání
Smyčka
Česko-slovenské menu
Po připojení k PC umožňují výběr z režimů nabíjení (Charging Mode) a úložiště (Mass Storage Mode)

Díky rozměrům nikterak neřešíte její přenášení a nízká váha nepředstavuje žádnou zátěž pro vaše sportovní nasazení. Je
vhodná pro široké spektrum sportů a venkovních aktivit – na souši, ve vzduchu i ve vodě. Součástí balení je bohaté
příslušenství pro upevnění nebo výlety pod vodní hladinu. Sama kamera Rollei Actioncam 6S Plus je voděodolná až do
hloubky 10 m. Po vložení do speciálního vodotěsného pouzdra se můžete vypravit až do 40m hloubky.

Rollei Actioncam 6S Plus
Outdoorová kamera s možností natáčení ve 4K kvalitě s rozlišením 3840 x 2160 obrázkových bodů při 30 fps. Vybavena je
širokoúhlým objektivem (170 stupňů) a 2" dotykovým LCD displejem. Výdrž baterie je při natáčení v rozlišení 4K až 75
minut. Propojení kamery s počítačem je možné přes porty micro USB 2.0 nebo micro HDMI. Navíc disponuje také Wi-Fi
modulem. Kamera je vybavena slotem pro micro SDHC karty s podporou kapacity až 64 GB.
Součástí balení je podvodní pouzdro, které je vodotěsné až do 40 metrů, dálkové ovládání, vyměnitelná baterie, 8 držáků,
držák na helmu, 2 popruhy, 3M nálepky, plastový kabel, kovový kabel, kabel USB a hadřík na čočky.
Pro zajištění plynulého nahrávání ve vysokém rozlišení je nutné používat paměťové karty MicroSD splňující speciﬁkaci UHS-I
U3.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Senzor: Sony CMOS
Rozlišení videa: 4K: 3840 x 2160 px/ 30 fps, 2,7K: 2688 x 1520 px/ 30 fps, FHD: 1920 x 1080 px/ 120/60/30 fps, 720P:
1280 x 720 px/ 240/120/60/30 fps
Úhel záběru: 170°
Displej: 2"
Výdrž baterie: až 75 min (4K)
Barva: černá
Rozměry: 65,5 x 43,8 x 26,5 mm
Hmotnost: 125 g

