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Kamera sportowa ACTION 4K renomowanej  
marki Xblitz to produkt wysokiej jakości. ACTION 
4K jak sama nazwa wskazuje umożliwia nagrywanie 
filmów w rozdzielczości 4K z pełną prędkością 30kl/
sek. Charakteryzuje ją doskonała jakość obrazu nawet 
przy dużym naświetleniu, dzięki funkcji WDR. Kamera 
jest wyposażona w duży czytelny wyświetlacz, który 
wraz z przyciskami funkcyjnymi i polskim menu tworzą  
intuicyjne urządzenie dla każdego! ACTION 4K łączy 
się z telefonem za pomocą aplikacji XDV, która poz-
wala na zmianę ustawień kamery bez wyciągania jej  
z hermetycznej obudowy, obraz do telefonu przekazy-
wany jest również poprzez WIFI.

Xblitz Action   K
Kamera sportowa z Wi-Fi
Waterproof sport 4K camera with Wi-Fi

PODGLAD NA ZYWO PRZEZ WI-FI

WODOSZCZELNA OBUDOWA

VIDEO 1920x1080p | 60kl/s

FUNKCJA WDR

WYMIENNA BATERIA

NAGRYWANIE CYKLICZNE

4

.
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WYSOKA ROZDZIELCZOSC OBRAZU WIDEO

FULL HD 1920x1080p przy 30 klatkach/sek,  zarejestrowany obraz można 
wygodnie odtwarzać nawet na telewizorach o wysokiej przekątnej obrazu.

WODOODPORNOSC

Dodatkowe etui pozwala na używanie kamery pod wodą do 30m. Dzięki  
wytrzymałej i wodoszczelnej obudowie będziemy mogli bez żadnego  
problemu zrealizować nasze podwodne pasje.
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FUNKCJA WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)

Dzięki użyciu odpowiednich algorytmów do  analizy naświetleia 
obrazu oraz na dynamicznej  zmianie wartości niedoświetlonych  
i prześwietlonych pikseli rejestrowanych scen w celu uwidocznienia  
na obrazie niedoświetlonych elementów. Dzięki temu mamy możliwość 
dokładnej rejestracji sceny mimo dużego kontrastu.

Kamera łączy się z telefonem za pomocą aplikacji oraz WIFI. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możemy zobaczyć co jest nagrywanew danym momencie

PODGLAD NA ZYWO PRZEZ WI-FI
.
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- możliwość nagrania niesamowitych przygód
- idealna kamera dla wszystkich miłośników podróży oraz  
sportów ekstremalnych
- wielofunkcyjność : dyktafon, kamera i aparat fotograficzny
- uniwersalne mocowanie które pozwalają na różnorodne montaże
- możliwość nagrania nieprzewidzianych zjawisk

Kilka powodów dlaczego warto używać kamery Xblitz Action 4K:

Sensor Sony IMX179 8MPX

Soczewka 6G, F=2.0, f=2.8mm

Kąt 170 stopni

Rozdzielczość wideo 4K 30kls / 1440 30kls / 1080 60kls / 720 120kls/ 
60kls/ 30kls

Ilość klatek na sekundę od 10 do 240

Kompresja danych MOV H.264

Pamięć zewnętrzna microSD do 128 GB klasa 10

Wyświetlacz 2.0 ‘’

Tryb nagrywania w pętli Tak

Wbudowany mikrofon i głośnik Tak

Wyjście micro USB TAK

Wyjście wideo microHDMI Tak

Zoom cyfrowy TAK

Nagrywanie filmów
poklatkowych, slow motion

T

Wi-Fi Tak

Obsługa za pomocą aplikacji na
smartfona

Android oraz iOS

Wymienna bateria Tak

Wodoszczelna obudowa do 30 metrów

Dane techniczne


