
W zestawie

Przypisy
1   Funkcja QuikStories wymaga aplikacji mobilnych GoPro i Quik dostępnych bezpłatnie dla urządzeń z systemem iOS i Android. Aby utworzyć historię QuikStory, należy połączyć 
kamerę HERO z aplikacją GoPro. 

2 Automatyczne kopiowanie materiałów do telefonu wymaga połączenia kamery HERO z aplikacją GoPro.  
3   GoPro Plus jest usługą subskrypcyjną dostępną na wybranych obszarach. Można ją anulować w dowolnym momencie. Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć oraz filmów w 

chmurze, należy połączyć kamerę HERO z aplikacją GoPro.

KLUCZOWE FUNKCJE + KORZYŚCI

Oto kamera HERO. Jej ekran dotykowy i wytrzymała, 
wodoszczelna konstrukcja umożliwiają łatwe rejestrowanie 
niesamowitych ujęć podczas każdej przygody. Można 
jej też użyć, aby uwieczniać codzienne sytuacje w 
niecodzienny sposób. Materiały trafiają do aplikacji GoPro, 
gdzie są automatycznie przekształcane we wspaniałe 
filmy1. Gdziekolwiek jesteś, rejestruj swoje przygody 
i udostępniaj je dzięki kamerze HERO.
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EKRAN DOTYKOWY

2-calowy ekran dotykowy 
Możesz szybko przełączać tryby, kadrować idealne ujęcia i przeglądać materiały na 2-calowym 
ekranie dotykowym. 

Wodoszczelna i wytrzymała 
Wytrzymała i wodoszczelna do głębokości 10 m kamera HERO działa tam, gdzie smartfon nie może. 
Teraz możesz nagrywać przygody bez obaw. 

Sterowanie głosowe  
Kamerą HERO można sterować bez użycia rąk za pomocą prostych poleceń głosowych,  
jak np. „GoPro, start recording” i „GoPro, take a photo”.

Wi-Fi + Bluetooth 
Połączenie z aplikacją GoPro umożliwia zdalne sterowanie kamerą, przeglądanie ujęć 
i natychmiastowe udostępnianie ulubionych materiałów.   

Automatyczne kopiowanie do telefonu  
Zdjęcia i filmy są automatycznie przesyłane do aplikacji GoPro, więc możesz je 
natychmiastowo udostępniać2.   
 
Obsługa funkcji QuikStories   
Kamera HERO automatycznie wysyła materiały do aplikacji GoPro, gdzie są przekształcane 
w doskonale zmontowane filmy z muzyką i efektami1. 

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej w chmurze    
Subskrypcja GoPro Plus umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych nieograniczonej 
liczby zdjęć oraz filmów o łącznej długości 35 godzin i zapisywanie ich w chmurze3.

Filmy Full HD i zdjęcia wysokiej jakości    
Kamera HERO umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczościach 1440p i 1080p oraz robienie zdjęć 
w rozdzielczości 10 MP podczas wszystkich Twoich przygód. 

10 m
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Więcej informacji znajduje się na stronie partner.gopro.com
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Nagraj film i zrelaksuj się. Kamera HERO przesyła materiały  
filmowe do telefonu, gdzie są one automatycznie przekształcane 

w doskonale zmontowane filmy.
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ZDJĘCIE
10 MP

TRYB SERYJNY
10 MP przy 

10 kl./s

FILM POKLATKOWY
Interwały 0,5 sek.

ZDJĘCIE POKLATKOWE
Interwały 0,5 sek.

POLECENIA GŁOSOWE


