
Nie zapomnij pobrać 
aplikacji GoPro.

12 MP

Wodoszczelność
10 m

Ekran dotykowy

HyperSmooth

GPS

HDR

1080p240

Sterowanie głosowe

Zwolnione tempo 

Transmisja na żywo

4K60

HyperSmooth 
Stabilizacja niczym przy użyciu gimbala — bez gimbala. Kamera HERO7 Black koryguje 
drgania, zapewniając niezwykle płynne nagrania.

TimeWarp
Nagrywaj niezwykle stabilne filmy poklatkowe, przemieszczając kamerę względem sceny. Zwiększ 
prędkość nawet 30-krotnie, aby zmienić dłuższe aktywności w chwile, którymi warto się podzielić.

Transmisja na żywo w 720p
Dziel się emocjami na żywo. Transmituj do mediów społecznościowych w 720p, ciesz się 
stabilizacją HyperSmooth podczas transmisji za pomocą aplikacji GoPro i jednocześnie zapisuj 
dane na kartę SD, by obejrzeć wszystko później.

SuperPhoto
Rób idealne zdjęcia automatycznie. Dzięki funkcji SuperPhoto kamera HERO7 Black 
inteligentnie stosuje funkcję HDR, lokalne odwzorowanie tonów lub redukcję szumów, aby 
zapewnić najlepsze zdjęcia. 

Wytrzymałość i wodoszczelność
Dziel się wrażeniami, których nie można uchwycić telefonem. Kamera HERO7 Black jest 
wytrzymała, wodoszczelna bez obudowy do głębokości 10 m i gotowa na każdą przygodę.

Sterowanie głosowe
Korzystaj z kamery bez użycia rąk dzięki 16 poleceniom głosowym, takim jak „GoPro, take a 
photo”. Nawet jeśli kamera jest wyłączona, możesz ją wybudzić za pomocą komendy „GoPro, 
turn on”. Kamera HERO7 Black rozumie polecenia w języku: angielskim (USA, Wielka Brytania, 
Australia i Indie), chińskim (mandaryński), francuskim, hiszpańskim (Europa i Ameryka 
Północna), japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim (Brazylia), rosyjskim i włoskim.

Filmy 4K60 i zdjęcia 12 MP
Kamera HERO7 Black rejestruje filmy w rozdzielczości 4K60 i zdjęcia w rozdzielczości 12 MP, 
które są równie wspaniałe, jak same przeżycia. 

Ośmiokrotnie zwolnione tempo 
Dzięki bardzo wysokiej częstotliwości wyświetlania klatek oraz rozdzielczości 1080p240 obraz 
można spowolnić nawet 8 razy, aby oglądać zabawne, ciekawe lub wzniosłe chwile w ich 
pełnej krasie.

Intuicyjny ekran dotykowy
Jeśli masz smartfon, sposób korzystania z kamery HERO7 Black wyda Ci się znajomy. Trzy 
główne tryby nagrywania i zoptymalizowane ustawienia ułatwiają nawigację.

FUNKCJE + KORZYŚCI

Niezwykle płynny film. Kamera jest wytrzymała i wodoszczelna, dzięki 

czemu możesz nagrywać wszystko i wszędzie. HERO7 Black jest 

wyposażona w stabilizację HyperSmooth i funkcję SuperFoto, które 

pozwalają uzyskać idealne zdjęcia. Dzięki aplikacji GoPro możesz też 

transmitować swoje aktywności na żywo.

W zestawie

Kod UPC: 818279023077

Numer modelu: CHDHX-701-RW



Więcej informacji w witrynie partner.gopro.com
3000 Clearview Way  |  San Mateo CA 94402
Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą się różnić, a wszelkie funkcje, funkcjonalności i inne dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. GoPro, HERO oraz ich odpowiednie logo są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GoPro, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Słowny znak towarowy oraz logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie jest objęte 
umową licencyjną. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. © 2019 GoPro, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Przypisy
1 Powiększanie dotykiem jest dostępne tylko w przypadku zdjęć i wybranych trybów wideo. 
2 Należy włączyć GPS w kamerze, aby móc dodawać do swoich filmów naklejki z danymi GPS w aplikacji GoPro. 
3 GoPro PLUS jest usługą subskrypcyjną dostępną w wybranych krajach. Można ją anulować w dowolnym momencie.

TIMEWARP
2x, 5x, 10x, 15x, 30x

TRYB POKLATKOWY
Interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 

30, 60 s

FILMY W PĘTLI
Interwały: 5, 20, 60, 

120 min lub Max

FILMY
4K60, 2,7K120, 

1440p120, 1080p240 
i inne 

ZDJĘCIA
12 MP

TRYB SERYJNY
12 MP przy prędkości 

do 30 kl./s

TRYB NOCNY
Czasy naświetlania: 

automatyczny, 2, 5, 10, 15, 
20, 30 s 

TRYB POKLATKOWY
Interwały: 0,5, 1, 2, 5, 10, 

30, 60  s

TRYB POKLATKOWY NOCNY
Interwały: automatyczny, 5, 10, 15, 20, 

30 s; 1, 2, 5, 30, 60 min

FILMY

ZDJĘCIA

FUNKCJE + KORZYŚCI

Wykrywanie twarzy, uśmiechu i scen
HERO7 Black wie między innymi, kiedy zwracasz twarz w stronę kamery czy się uśmiechasz. Aplikacja GoPro wykorzystuje te informacje, aby 
wybierać najlepsze ujęcia i tworzyć niesamowite filmy.

Orientacja pionowa
Rób zdjęcia i nagrywaj filmy w orientacji pionowej — idealne rozwiązanie do wykorzystania w Stories na Snapchacie i relacjach na Instagramie.

Samowyzwalacz
Dołącz do fotografowanych. Dzięki samowyzwalaczowi można za pomocą kamery GoPro łatwo zrobić selfie lub zdjęcie grupowe z całą 
ekipą w kadrze.

Powiększanie dotykiem
Bądź bliżej akcji. Idealnie komponuj zdjęcia i filmy, po prostu dotykając ekranu1. 

Krótkie klipy
Nagrywaj 15- lub 30-sekundowe klipy wideo — to idealna długość klipu do udostępnienia. 

Przesyłanie bezpośrednio do relacji na Instagramie
Dodawaj zdjęcia do swojej relacji bezpośrednio z aplikacji GoPro i dziel się wszystkimi przygodami na wodzie, piasku i śniegu, których po prostu 
nie dałoby się zarejestrować telefonem.

GPS + czujniki ruchu
System GPS określa Twoje położenie, wysokość oraz prędkość poruszania. Aby dzielić się najlepszymi osiągnięciami, dodawaj naklejki z danymi 
GPS do swoich filmów w aplikacji GoPro.2

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze dzięki GoPro PLUS
Automatycznie kopiuj zdjęcia oraz filmy z kamery HERO7 Black na dysk w chmurze. GoPro PLUS umożliwia nawet przesyłanie plików z 
urządzenia mobilnego, co jest szczególnie wygodne podczas podróży3.

Redukcja szumów
Kamera HERO7 Black aktywnie odfiltrowuje szum wiatru, wibracje i odgłosy obsługi urządzenia, dzięki czemu zapewnia wyraźniejszy dźwięk. 

Zdjęcia w formacie RAW
Możliwość robienia zdjęć w formacie RAW zapewnia najwyższą jakość i większą elastyczność podczas zaawansowanej edycji zdjęć.

Format wideo HEVC
Oszczędzaj miejsce na karcie SD. Użyj wysokowydajnej kompresji wideo (HEVC), aby zmniejszyć rozmiar plików bez utraty jakości obrazu. 

Obsługa szybkiego ładowania
Nie przegap niczego. Dzięki zasilaczowi Supercharger (sprzedawany oddzielnie) możesz szybko naładować kamerę i wrócić do nagrywania.

Zgodność z mocowaniami i akcesoriami GoPro
Załóż. Zamocuj. Zakochaj się. Dzięki możliwości wykorzystania ponad 30 akcesoriów możesz rejestrować wyjątkowe ujęcia i ukazywać sceny 
ze swojego życia w zupełnie nowy, kreatywny sposób.


