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Cena: około 3100 zł
Rozdzielczość: 5,2 K (5228 x 2624 piksele)
Pamięć: 2 karty microSD
Akumulator: 97 minut, wymienny
Waga: 225 g

skrócone
wyniki testu
Jak dobra jest jakość obrazu?

Test wizualny nagrania w trybie 360 stopni

35% Obwódki barwne, łączenie niewidoczne

niewielkie obwódki barwne, ostry, miejsce
łączenia niewidoczne
Test wizualny nagrania szybkich ruchów
płynne odtwarzanie
Rozdzielczość nagrania 360 stopni / częstotliwość odświeżania 5228 x 2624 pikseli / 25 albo 30 fps
Test wizualny: nagranie przy słabym świetle (20 luxów) lekkie szumy, mniej szczegółów
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Jak dobra jest jakość dźwięku?

7%

Jakie narzędzia oferuje aparat?

25% Dobry akumulator, sterowanie głosowe 4,2

Test akustyczny nagrania z wbudowanym mikrofonem
Kąt obrazu
Pilot / wizjer / łącza
Wyświetlacz: tryb / pozostały czas nagrania /
stan naładowania akumulatora
Maksymalny czas nagrania na jednym naładowaniu
akumulatora / ładowanie

Jak dobrze kamera nadaje się
do zastosowań sportowych?

100%
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360 x 360 stopni
nie / nie / Wi-Fi, USB, Bluetooth
tak / tak / tak

3,2

97 minut / tylko w kamerze przez USB

3,2

tak, 5 metrów
225 g / 7,4 x 7,4 x 3,6 cm
torba, statyw, uchwyty przyklejane

15% Bardzo łatwa obsługa

Czas uruchamiania kamery / funkcje nagrywania
Aplikacja: podgląd / oglądanie / transmisja / edycja
Obsługa: język menu / menu kamery / sterowanie kamerą
/ instrukcja obsługi
Punkty dodatnie i ujemne

jakość

dźwięk trochę głuchy, słychać wiele szczegółów

18% Dość ciężka i duża

Wodoszczelność
Waga z akumulatorem / szerokość x wysokość x długość
Akcesoria do mocowania w komplecie

Jak łatwa jest obsługa?

W porządku
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7,8 s / wideo, foto, zdjęcia seryjne i inne
tak / tak / tak / tak
angielski / przejrzyste / dwoma przyciskami
albo w aplikacji / obszerna
OverCapture, sterowanie głosowe, ProTune
łączenie w aplikacji gorsze niż na pececie

6,0
6,0

4,2
6,0

2,8
4,5
5,3
4,8
6,0
5,0

+0,3
-0,1

bardzo dobra 4,6
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