ACME VR30 Full HD camera

Įrašykite geriausius prisiminimus bei visą vaizdą aplink save
360° kampu su „ACME VR30 Full HD 360° kamera“. Kartu
gausite prilipinamą laikiklį, tvirtinamą prie bet kokio
paviršiaus ir trikojį, su kuriuo itin patogu kamerą laikyti
rankoje ar stabiliai ją pastatyti statiškiems vaizdo įrašams
filmuoti. Informaciniame ekranėlyje matysite „Wi-Fi“ ryšio
statusą, įrašymo laiką, likusią bateriją ir kita. Be to, dėl
integruoto „Wi-Fi“ ryšio kamerą lengvai sujungsite su
telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, kur su specialia
programėle galėsite tiesiogiai matyti ką filmuojate. O įsirašę
programą kompiuteryje, vaizdus sujungsite ir redaguosite
taip, kaip jums patinka geriausiam galutiniam rezultatui
gauti. Filmavimo laikas yra ilgiau nei valanda, o integruotą
bateriją nesunkiai įkrausite per mikro USB jungtį.

Savybės
360° vaizdo įrašai
Kurkite išskirtinius vaizdo įrašus ar
nuotraukas 360° kampu

„Full HD“ raiška
Įrašykite įspūdingus vaizdo įrašus ar
nuotraukas „Full HD“ raiška

Informacinis ekranas
Rodo įvairius duomenis, tokius kaip „WiFi“ ryšio statusas, įrašymo laikas, baterija
ir kt.

Tiesioginis vaizdas
Dėl kameroje integruoto „Wi-Fi“ ryšio,
telefone ar planšetėje tiesiogiai galite
matyti ką filmuojate

Komplektas
Kartu su kamera gausite trikojį ir
prilipinamą laikiklį patogesniam ir
lengvesniam kameros naudojimui

ACME VR30 Full HD camera
Techninė specifikacija
Aperture

f/2.0

Lens angle

220°

Lens

2

External memory

32 GB

Built-in microphone

Yes

Built-in speaker

Yes

Battery type

Li-ion, up to 100 min

Battery capacity

1 500 mA

Width

49.4 mm

Height

32.7 mm

Length

60 mm

Focal length

1,1 mm

Video resolution

1080p, 30 fps (MPEG-4 AVC) .MOV file format

Package content

Camera, tripod, adhesive mount

Weight

110 g

Wireless connectivity

802.11 b/g/n

Connections

Micro USB

Photo resolution

3008 x 1504 (4.5 MP)

Type

Full HD 360° camera

Display

0.96'' monochrome LCD

Audio

AAC–LC format
Bitrate – 128 kbps
Channels – stereo

Ordering Details

Shipping Specifications

Model

ACME VR30 Full HD camera

Inner carton, pcs

-

Prekės Nr.

501796

Master carton, pcs

-

EAN code

4770070878309

Pallet, cartons

-

Master carton weight Netto, kg

-

Master carton weight Brutto, kg

-

Product weight Netto, kg

-

Product weight Brutto, kg

-

Dimensions
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Dimensions (product) (D x W x H), mm

-

Dimensions (package) (D x W x H), mm

-

Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm

-

Dimensions (master carton) (D x W x H), mm

-

Volume of master carton, cbm

-

