
Nie zapomnij pobrać 
aplikacji GoPro.

Udoskonalona konstrukcja
Odmieniony kształt nowej kamery sprawia, że urządzenie łatwo mieści się w kieszeni, a 
składane zaczepy w podstawie umożliwiają szybką wymianę uchwytów. Nowe drzwiczki 
boczne przyspieszają wymianę akumulatorów, a obiektyw jest dwa razy bardziej odporny na 
uderzenia1.

Dodatki do HERO8 Black
Wideoblogerzy, profesjonalni filmowcy oraz początkujący twórcy mają teraz nieskończone 
możliwości — wszystko dzięki łatwym w montażu akcesoriom, takim jak dodatkowe 
oświetlenie, mikrofony, ekrany LCD i nie tylko. Dołącz opcjonalne akcesorium Media Mod, by 
zwiększyć swoje możliwości nagrywania.

HyperSmooth 2.0
Obraz jeszcze nigdy nie był tak płynny. Teraz HERO8 Black ma trzy poziomy stabilizacji — 
standardowy, wysoki i zwiększony — możesz więc wybrać najlepszą opcję dla siebie. Uzyskaj 
najszerszy możliwy widok lub ustaw zwiększoną stabilizację, aby nagrywać najpłynniejsze 
filmy kamerą HERO. Co więcej, HyperSmooth działa w przypadku każdej rozdzielczości i 
liczby klatek na sekundę, a w aplikacji dostępna jest także funkcja poziomowania2.

TimeWarp 2.0
Nagrywaj niezwykle stabilne filmy poklatkowe, będąc cały czas w ruchu. Funkcja TimeWarp 
automatycznie dopasowuje szybkość nagrywania na podstawie ruchu, wykrytej scenerii oraz 
oświetlenia. Możesz też ograniczyć ten efekt poprzez zwolnienie do czasu rzeczywistego, 
by rozkoszować się ciekawymi chwilami, a potem ponownie przyspieszyć akcję jednym 
dotknięciem.

LiveBurst
Nagrywaj obraz przez 1,5 sekundy przed wykonaniem zdjęcia oraz po jego wykonaniu, a 
następnie wybierz pojedynczą klatkę jako swoje idealne zdjęcie lub podziel się z innymi 
wspaniałym minifilmem. 

SuperFoto + HDR
Rób oszałamiające zdjęcia w rozdzielczości 12 MP z ulepszoną technologią HDR (w ruchu lub 
w miejscu) i ograniczonym efektem rozmycia oraz doskonałą szczegółowością obrazu nawet 
w słabym świetle.

Filmy poklatkowe nocne 
Nagrywaj niesamowite filmy poklatkowe nocą w 4K, 2,7K 4:3, 1440p lub 1080p — 
przetworzone za pomocą samej kamery.

Slo-Mo12MP 1080p240

HyperSmooth 2.0 TimeWarp 2.0 Live Streaming

LiveBurst SuperPhoto + HDR RAW

GPS33ft (10m)
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1080p

Oto HERO8 Black — najbardziej wszechstronna i niewzruszona 

kamera HERO. Dzięki udoskonalonej konstrukcji kamera łatwo mieści 

się w kieszeni, a wbudowane, składane zaczepy sprawiają, że wymiana 

uchwytów trwa jedynie kilka sekund. Opcjonalne akcesorium Media 

Mod pozwala rozbudować kamerę o dodatkowe elementy wyposażenia, 

takie jak oświetlenie, mikrofon zewnętrzny czy dodatkowy ekran. 

Prawdziwym przełomem jest jednak stabilizacja obrazu HyperSmooth 2.0 

z oszałamiającym trybem nagrywania w zwolnionym tempie.

W zestawie

Kod UPC: 818279024289

Numer modelu: CHDHX-801-RW



Obiektywy cyfrowe
Dzięki nowym obiektywom cyfrowym kadrowanie ujęć jest bardzo łatwe. Od teraz możesz przełączać między następującymi trybami: 
wąski, liniowy, szeroki i SuperView. 

Transmisja na żywo w 1080p 
Dziel się emocjami na żywo. Uruchom transmisję na żywo w mediach społecznościowych w 1080p, podczas nagrywania aktywuj 
stabilizację HyperSmooth za pomocą aplikacji GoPro, a na koniec zapisz nagranie na karcie SD.   

Sterowanie głosowe
Korzystaj z kamery bez użycia rąk dzięki 14 poleceniom głosowym, takim jak „GoPro, take a photo”. Nawet jeśli kamera jest wyłączona, 
możesz ją wybudzić za pomocą komendy „GoPro, turn on”. Kamera HERO8 Black rozumie polecenia w języku: angielskim (USA, Wielka 
Brytania, Australia i Indie), chińskim (mandaryński), francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, portugalskim (Brazylia), 
rosyjskim, hiszpańskim (Europa i Ameryka Północna) oraz szwedzkim.

Zaawansowana redukcja szumu wiatru
Nagrywaj wyraźniejszy i czystszy dźwięk za pomocą przedniego mikrofonu umieszczonego w nowym miejscu oraz dzięki poprawionym 
algorytmom, które aktywnie redukują szum wiatru.

Format RAW we wszystkich trybach zdjęć
Tryb RAW, który zapewnia największą elastyczność, jest teraz dostępny przy robieniu zdjęć poklatkowych oraz seryjnych. 

Profile ustawień
HERO8 Black ma fabrycznie wgrane profile ustawień wideo dla ujęć standardowych, dynamicznych, filmowych oraz rejestrowanych w 
zwolnionym tempie. Możesz także tworzyć własne, aby szybko korzystać ze swoich ulubionych ustawień.

Skróty na ekranie
Dostosuj ekran do swoich potrzeb, aby szybko odnaleźć funkcje, z których korzystasz najczęściej.

Intuicyjny ekran dotykowy
Jeśli masz smartfon, sposób korzystania z kamery HERO8 Black wyda Ci się znajomy. Trzy główne tryby nagrywania i zoptymalizowane 
ustawienia ułatwiają nawigację.

Powiększanie dotykiem
Bądź bliżej akcji. Idealnie komponuj zdjęcia i filmy, po prostu dotykając ekranu3.

Orientacja pionowa
Rób zdjęcia i nagrywaj filmy w orientacji pionowej — idealne rozwiązanie do wykorzystania w Stories na Snapchacie i relacjach na 
Instagramie.

Samowyzwalacz
Dołącz do fotografowanych. Dzięki samowyzwalaczowi można za pomocą kamery GoPro łatwo zrobić selfie lub zdjęcie grupowe z całą 
ekipą w kadrze.

Krótkie klipy
Nagrywaj 15- lub 30-sekundowe klipy wideo — to idealna długość klipu do udostępnienia.

Wytrzymałość i wodoszczelność
Dziel się wrażeniami, których nie można uchwycić telefonem. Kamera HERO8 Black jest wytrzymała, wodoszczelna do głębokości 10 m i 
gotowa na każdą przygodę.

Najwyższa jakość wideo w 4K60 + 1080p240
Znakomita rozdzielczość wideo, ogromna liczba klatek na sekundę oraz doskonały tryb nagrywania w zwolnionym tempie w połączeniu ze 
stabilizacją HyperSmooth sprawiają, że kamera HERO8 Black nie ma sobie równych.

8-krotnie zwolnione tempo
Ogromna liczba klatek podczas nagrywania wideo w 1080p240 w połączeniu ze stabilizacją HyperSmooth 2.0 umożliwia ponowne 
przeżywanie wyjątkowych chwil w 8-krotnie wolniejszym tempie.

Prędkość przepływu danych: 100 Mb/s
Nagrywaj filmy w profesjonalnej jakości, korzystając z prędkości przepływu danych do 100 Mb/s. Efekt jest oszałamiający. 

Format wideo HEVC
Oszczędzaj miejsce na karcie SD. Użyj wysokowydajnej kompresji wideo (HEVC), aby zmniejszyć rozmiar plików bez utraty jakości obrazu.
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Więcej informacji w witrynie partner.gopro.com
3000 Clearview Way  |  San Mateo CA 94402
Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą się różnić, a wszelkie funkcje, funkcjonalności i inne dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. GoPro, HERO oraz ich odpowiednie logo są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GoPro, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Słowny znak towarowy oraz logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie jest objęte umową 
licencyjną. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. © 2019 GoPro, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Postanowienie dotyczące listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) REACH 
(rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń; WE 1907/2006), która stanowi ramę prawną Unii Europejskiej 
dotyczącą substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH nakłada na firmę GoPro wymóg dostarczania 
odpowiednich informacji na temat substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC), zawartych w 
ilości przekraczającej 0,1% ciężaru produktu, aby umożliwić jego bezpieczne użytkowanie.

Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC) Komentarze

Może znajdować się w głównym akumulatorze litowo-jonowym

Może znajdować się w wewnętrznej baterii pastylkowej

1.3 Propanosulton

1.2 Dietoksyetan

Numer CAS

1120-71-4

629-14-1

1 W porównaniu z HERO7 Black. 
2 Poziomowanie horyzontu dostępne wkrótce.
3 Powiększanie dotykiem jest dostępne tylko w przypadku zdjęć i wybranych trybów wideo. 
4 Należy włączyć GPS w kamerze, aby móc dodawać do swoich filmów naklejki z danymi GPS w aplikacji GoPro.
5 GoPro PLUS jest usługą subskrypcyjną dostępną w wybranych krajach. Można ją anulować w dowolnym momencie.
6 W porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami USB 5 V 1 A. 
7 Niezgodna z dronem Karma i uchwytem Karma Grip.  

Może znajdować się w ekranie LCDUV 328 25973-55-1

TIMEWARP 2.0 
Auto; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x

TRYB POKLATKOWY
Interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 
30, 60 s; 2, 5, 30, 60 min

HYPERSMOOTH 2.0
4K60, 2,7K120, 

1440p120, 1080p240 i 
inne 

ZDJĘCIE
12 MP

TRYB SERYJNY
12 MP przy 30 kl./s

SUPERFOTO
Ulepszone HDR

TRYB POKLATKOWY NOCNY
Interwały: automatyczny, 2, 5, 
10, 15, 20, 30 s; 2, 5, 30, 60 min

TRYB POKLATKOWY
Interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 
30, 60 s; 2, 5, 30, 60 min

LIVEBURST
Przez 1,5 sekundy 

przed wykonaniem i po 
wykonaniu zdjęcia

FILMY

ZDJĘCIA

GPS + czujniki ruchu
System GPS określa Twoje położenie, wysokość oraz prędkość poruszania. Aby dzielić się najlepszymi osiągnięciami, dodawaj naklejki z 
danymi GPS do swoich filmów w aplikacji GoPro4.

Wykrywanie twarzy, uśmiechu, mrugnięcia + sceny
HERO8 Black wie między innymi o tym, kiedy zwracasz twarz w stronę kamery, mrugasz lub się uśmiechasz. Aplikacja GoPro wykorzystuje 
te informacje, aby wybierać najlepsze ujęcia i tworzyć niesamowite filmy.

Aplikacja GoPro
Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie kamerą, rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrywania oraz kopiowanie plików. Dzięki temu możesz 
montować pojedyncze nagrania lub wiele filmów jednocześnie oraz dzielić się nimi za pomocą telefonu.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze dzięki GoPro PLUS
Automatycznie kopiuj zdjęcia oraz filmy z kamery HERO8 Black na dysk w chmurze. GoPro PLUS umożliwia nawet przesyłanie plików z 
urządzenia mobilnego, co daje pełną wygodę podczas korzystania w podróży5.

Obsługa szybkiego ładowania
Nie czekaj zbyt długo na naładowanie się akumulatora. Opcjonalny zasilacz Supercharger naładuje Twój sprzęt aż o 38% szybciej.6

Zgodność z uchwytami i akcesoriami GoPro
Załóż. Zamocuj. Zakochaj się. Dzięki 45 zgodnym mocowaniom oraz akcesoriom7, w tym dodatkom, które pozwalają dostosować HERO8 
Black do swoich potrzeb, możesz poszerzać horyzonty swojej twórczości.
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