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1
Podsumowanie wyników testu
Jak dobra jest jakość obrazu?
Test oglądania nagrań na monitorze komputera

2

GoPro

HERO4 BLACK

Cena: około 2000 zł

3

GoPro

HERO4 SILVER

Cena: około 1650 zł

Maksymalna rozdzielczość wideo: 3840 x
2160 (15 fps)
Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 12
Mpix
Karta pamięci: SD, SDHC, SDXC
Ostry obraz, dobry także przy
4,77
wstrząsach
10% ostre i szczegółowe, ciemne treści 5,50 ostre i szczegółowe, ciemne treści 5,00
obrazu są trochę wygładzone
ekranowe są trochę wygładzone

Maksymalna rozdzielczość wideo: 3840 x
2160 (30 fps)
Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 12
Mpix
Karta pamięci: SD, SDHC, SDXC
5,10
40% Doskonała w Ultra HD i Full HD

Test oglądania nagrań szybkich ruchów

10% płynne, szybkie dopasowanie
jasności
Test laboratoryjny: szczegółowość / odchyłka barwna / przestrzeń barw / szumy 10% 1068 par linii / 11,0% / 67,0% /
81,6%
Test oglądania: nagranie przy słabym świetle (20 luksów)
5% mało szczegółów na ciemnych
fragmentach obrazu
Format zapisu / częstotliwość odświeżania obrazu
5% 1920 x 1080 do 60i; 1280 x 720 do
60i; 3840 x 2160 / 30p
Jak dobra jest jakość dźwięku?
7% Na tę klasę urządzeń bardzo
porządna
Test słuchania nagrania z wbudowanego mikrofonu
5% brak słyszalnych przekłamań
dźwięku
Błędy dźwięku w nagraniu z wbudowanego mikrofonu: wierność dźwięku /
2% 66,5% / 49,1 dB / 0,39%
szumy / współczynnik odkształcenia harmonicznego
Jakie narzędzia oferuje kamera?
25% Oprócz Wi-Fi mało
Zoom optyczny / ogniskowa w przeliczeniu na mały obrazek
4% nie / 14 i 28 mm
Pilot
2% brak
Informacje na wyświetlaczu: funkcja nagrywania / pozostały czas nagrania /
5% tak / tak / tak / nie / nie
stan naładowania akumulatora / data / godzina
Celownik albo monitor
1% dostępne tylko jako akcesoria
Maksymalny czas nagrania na jednym naładowaniu akumulatora / ładowanie /
5% 98 min / tylko w kamerze przez
ładowarka w komplecie
USB / nie
Łącza
8% HDMI, Wi-Fi, mikrofon, USB
Jak dobrze kamera nadaje się do zastosowań sportowych?
18% Bardzo dobrze

5,30 płynne, szybkie dopasowanie
jasności
4,37 540 par linii / 9,3% / 72,0% /
84,8%
4,50 widoczne nieostrości, fioletowa
dominanta
6,00 1920 x 1080 do 60i; 1280 x 720 do
60i; 3840 x 2160 / 15p
4,25 Na tę klasę urządzeń bardzo
porządna
4,30 brak słyszalnych przekłamań
dźwięku
4,13 72,9% / 50,1 dB / 0,45%

Wodoszczelność
Masa z akumulatorem / wymiary
Akcesoria do montowania w komplecie

5%
8%
5%

Jak łatwa jest obsługa?

tak, do 40 metrów
88 gramów / 5,9 x 4,1 x 2,9 cm
obudowa, uchwyt do powierzchni i kasku
10% Trochę niewygodna

Instrukcja obsługi

2%

lakoniczna, zrozumiała

Funkcje nagrywania dodatkowo do filmów i zdjęć

4%

Obsługa: menu kamery / sterowanie kamerą

2%

Gotowość do pracy po włączeniu
Punkty dodatnie i ujemne

2%

zdjęcia seryjne, film poklatkowy,
samowyzwalacz, interwał
trochę nieprzejrzyste / trochę
niewygodne
po 6,6 sekundy
ProTune z ręcznym ustawianiem
ISO

5,00
4,59
3,00

100%

HERO

Cena: około 550 zł

Maksymalna rozdzielczość wideo: 1920 x
1080 (30 fps)
Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 5 Mpix
Karta pamięci: SD, SDHC
Prawie tak dobry jak w droższych
GoPro
ostre, delikatne barwne obwódki,
trochę ciemne, niewielkie szumy,
szczegółowe
trochę się zacinają, szczegółowe

4,29
4,80
4,60

529 par linii / 9,5% / 79,0% /
4,77
94,3%
plamiaste przeszkadzające szumy 2,70
3,25

4,33

1920 x 1080 / 25p albo 30p; 1280
x 720 / 50 albo 60i
Przeciętna

4,30

trochę cichy, trochę głuchy

3,30

4,42

63,8% / 46,1 dB / 0,71%

3,93

4,44
4,60
1,00
4,75

Brak
nie / 14 i 28 mm
brak
tak / tak / tak / nie / nie

3,61
4,60
1,00
4,75

1,00 monitor
2,87 115 min / tylko w kamerze przez
USB / tak
5,75 HDMI, Wi-Fi, mikrofon, USB
5,26 Bardzo dobrze

5,00
3,18

1,00
4,21

6,00 tak, do 40 metrów
5,58 82 gramy / 5,9 x 4,1 x 2,9 cm
4,00 obudowa, uchwyt do powierzchni
i kasku
3,99 Zupełnie dobra dzięki dotykowemu
ekranowi
3,06 lakoniczna, zrozumiała

6,00
5,67
4,00

brak
173 min / tylko w kamerze przez
USB / tak
USB
Bardzo dobrze, w komplecie prawie nie
ma akcesoriów
tak, do 40 metrów
108 gramów / 7,6 x 7,7 x 4,0 cm
obudowa, uchwyt do powierzchni i kasku
Trochę niewygodna

2,50

5,45 zdjęcia seryjne, film poklatkowy,
samowyzwalacz, interwał
4,00 przejrzyste / ekran dotykowy

5,45

2,00 po 6,5 sekundy
ProTune z ręcznym ustawianiem
ISO

2,00

obszerna tylko na CD, instrukcja
skrócona tylko w języku
angielskim
zdjęcia seryjne, film poklatkowy,
samowyzwalacz
trochę nieprzejrzyste / małe
klawisze
po 4 sekundach

4,22
4,60
1,00
4,75

Ma Wi-Fi i monitor
nie / 14 i 28 mm
brak
tak / tak / tak / nie / nie

6,00

5,75
5,30

4,19
3,06
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jakość

GoPro

bardzo dobra 4,79
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5,00

dobra 4,75

3,48

3,00
4,55
6,00
3,98
4,00
4,04

5,35
4,00
2,98

dobra 4,08

