
W zestawie

Filmy w rozdzielczości 4K30 
Nagrywaj świetne fi lmy w rozdzielczości 4K, które są równie niesamowite, jak rejestrowane 
chwile. Możesz także nagrywać fi lmy poklatkowe, aby przekształcać długie wydarzenia w 
krótkie, łatwe do udostępnienia chwile.

Wytrzymałość i wodoszczelność
Dziel się wrażeniami, których nie można uchwycić telefonem. Kamera HERO7 Silver jest 
wytrzymała, niewielka i całkowicie wodoszczelna, dzięki czemu sprawdzi się podczas 
każdej przygody.

Intuicyjny ekran dotykowy
Dzięki ekranowi dotykowemu i uproszczonym trybom nagrywania można łatwo zacząć 
rejestrować wspaniałe ujęcia. Wystarczy przesunąć i dotknąć. 

Sterowanie głosowe
Steruj bez użycia rąk za pomocą 14 poleceń głosowych, jak np. „GoPro, take a photo” i 
„GoPro, start recording”. Kamera HERO7 Silver 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.

Zdjęcia 10 MP w trybie WDR
Kamera HERO7 Silver rejestruje piękne, żywe zdjęcia w rozdzielczości 10 MP, nawet w 
trudnych warunkach z jasnym oświetleniem i cieniami. W trybie seryjnym można zrobić 15 
zdjęć w ciągu jednej sekundy. 

Stabilizacja obrazu
Zapomnij o drganiu obrazu. Kamera HERO7 Silver nagrywa płynne, stabilne fi lmy, bez 
względu na to, czy jeździsz na nartach, nurkujesz przy brzegu, czy gonisz psa po podwórku.  

Orientacja pionowa
Rób zdjęcia i nagrywaj fi lmy 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 selfi e lub zdjęcie grupowe z całą ekipą w kadrze. 

GPS + czujniki ruchu
System GPS określa Twoje położenie, wysokość oraz prędkość poruszania. Aby dzielić 
się najlepszymi osiągnięciami, dodawaj naklejki z danymi GPS do swoich fi lmów w 
aplikacji GoPro.1

FUNKCJE + KORZYŚCI

Poznaj HERO7 Silver, doskonałą kamerę na duże i małe przygody. 
Jest wytrzymała i całkowicie wodoszczelna — wystarczy ją chwycić 
i ruszać w drogę. Płynne fi lmy w rozdzielczości 4K i pełne życia 
zdjęcia zarejestrowane w trybie WDR sprawiają, że każda chwila 
wygląda wspaniale. GPS pozwala śledzić szybkość, wysokość i 
odległość1. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu można łatwo 
zacząć rejestrować wspaniałe ujęcia.

Nie zapomnij pobrać 
aplikacji GoPro.

Uwaga! Wbudowany akumulator

Kod UPC: 818279023220

Numer modelu: CHDHC-601-RW
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Przypisy
1 Należy włączyć GPS w kamerze, aby móc dodawać do swoich filmów naklejki z danymi dotyczącymi wydajności z GPS w aplikacji GoPro. 
2 Powiększanie dotykiem jest dostępne tylko w przypadku zdjęć i w trybie wideo 1440p30. 
3 GoPro PLUS jest usługą subskrypcyjną dostępną na wybranych obszarach. Można ją anulować w dowolnym momencie.
4  Niezgodna z dronem Karma, mocowaniem Karma Grip, pilotem Smart Remote, obudową ochronną (HERO7 Black / HERO6 Black / HERO5 Black / HERO 2018) i ładowarką na dwa akumulatory z akumulatorem (HERO8 Black / HERO7 Black / 

HERO6 Black).

ZDJĘCIA
10 MP

TRYB SERYJNY
15 MP przy 10 kl./s

TIME LAPSE  
(TRYB POKLATKOWY)

Interwały 0,5 sek.

ZWOLNIONE 
TEMPO

2x

FILMY
4K30, 1440p60, 1440p30, 

1080p60, 1080p30

FILMY

ZDJĘCIA

KRÓTKIE KLIPY
Interwały 15 i 30 sek.

Powiększanie dotykiem
Bądź bliżej akcji. Idealnie komponuj zdjęcia i filmy, po prostu dotykając ekranu.2

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

2‑krotnie zwolnione tempo
W zwolnionym tempie wszystko wygląda niesamowicie. Zwolnij tempo, aby oglądać zabawne, ciekawe lub wzniosłe chwile w pełni ich piękna. 

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze dzięki usłudze PLUS
Automatycznie kopiuj zdjęcia i filmy z kamery HERO7 Silver na dysk w chmurze. GoPro PLUS umożliwia nawet przesyłanie plików z 
urządzenia mobilnego, co daje pełną wygodę podczas korzystania w podróży.3

Wysokiej jakości dźwięk 
Kamera HERO7 Silver nagrywa czysty, wyraźny dźwięk. Ponieważ efekty dźwiękowe to połowa zabawy.

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 sposób4.

Zgodność z obudową ochronną
Ta opcjonalna obudowa jest wodoszczelna do głębokości 40 metrów i doskonale chroni przed błotem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.

Więcej informacji w witrynie partner.gopro.com

3000 Clearview Way  |  San Mateo CA 94402
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