Lamax kamerák : LAMAX X10 Taurus

LAMAX X10 Taurus

Az X10 Taurussal a Lamax már egy igazi prémium akciókamerát nyújt a vásárlóknak. Nem csak a profi operat?rök és az extrém sportolók az
egyetlenek, akik kiváló min?ség? 4K 30fps felvételt szeretnének készíteni. Ne elégedj meg kevesebbel! A Taurus a funkciók széles skáláját
kínálja, rengeteg tartozékkal, távirányítóval.

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:
Alapár áfával együtt: 73 990 Ft
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Ár kedvezménnyel: 58 260 Ft
Ár: 73 990 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül: 58 260 Ft
Kedvezmény:
Áfa összege: 15 730 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: Lamax

Leírás

F?bb jellemz?k:
- Natív 4K videófelvétel 30 képkocka per másodperccel
- Kisebb felbontáson akár 240 képkocka per másodperccel
- Timelapse fotó és videó
- Sorozatfelvétel
- Éjszakai fénykép hosszú expozíciós id?vel
- Bluetooth távirányító
- 170 fokos széles látószög
- Kiváló min?ség? alkatrészek
- Wifi és Bluetooth kapcsolat
- 20 kiegészít?, beleértve a fejpántot, az úszó monopodot, és a két akkumulátort
- 40m-ig vizálló tok
- Beépített 2" nagy felbontású kijelz?
- Hatékony EIS képstabilizátor
A Taurus éles, részletes, életh? 4K (30fps), 2,7K (60fps), 1080p (120fps) és 720p (240fps) videót készít a 12 megapixeles Sony IMX117 CMOS
szenzornak és az Ambarella A12 chipsetnek köszönhet?en.
Egy akciókamera tartozékok és hasznos funkciók nélkül nem teljes. Ezért adunk az X10-hez 20 tartozékot, beleértve a távirányítót, úszó
monopodot és a fejpántot. Használd ki a Taurus minden funkcióját.
Fotó vagy videó? Most nem kell választanod!
Rég elmúltak azok az id?k, amikor egy akciókamerát csak videózásra lehetett használni. A prémium akciókamerák képvisel?jeként képesnek
kell lennie kiváló fénykép készítésére, mivel megtanultuk, hogy egy profi operat?rnek mindenre szüksége lehet. Ezért a funkciók között van a
hatékony EIS stabilizáció, timelapse fotó és videó, loop felvétel, látványos éjszakai felvételek a Nightphoto funkció segítségével, távirányító,
valamint Wifi és Bluetooth kapcsolat.
Kiváló fotó és videó képmin?ség
Akár videót, vagy fotót szeretnél készíteni az X10 Taurus kamerával, a végeredmény t?éles kép lesz. A felvétel világos, vagy akár rossz
fényviszonyok között is tiszta lesz, a kamera nem ismer határokat. Bármerre mész a barátaiddal, vidékre, a városba, vagy egy csúszdaparkba,
vidd magaddal a kamerát és készíts olyan felvételeket, amik pár évvel ezel?tt még egy profi számára is elképzelhetetlenek lettek volna! Nem
videót, hanem fotót szeretnél készíteni? Hagyd otthon a normál fényképez?géped! A Taurus képes arra, hogy jó min?ség? fényképeket
készítsen a kiváló lencsének és a Sony IMX117 szenzornak köszönhet?en.
EIS videó stabilizáció
A kamera korszer? és hatékony EIS képstabilizátorral van felszerelve. Amikor aktiválódik, megszünteti a rázkódások nagy részét, így az
eredmény meglep?en lágy, professzionális felvétel lesz. A stabilizációt 1080p 60 fps és 30fps-nél lehet használni.
Távirányító
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Irányítsd az akciókamerát kényelmesen, közvetlenül a csuklódról. A legf?bb el?nye ennek az írányítási módnak, hogy az okostelefonnak
hosszabb lesz az akkumulátor-élettartama és könnyebb, egyszer?bb lesz az irányítás.
Kíváló min?ség? hangfelvétel a vízálló tokban
A jó min?ség? mikrofon és újonnan tervezett tok lehet?vé teszi, hogy a Taurus tökéletes és tiszta hangfelvételt készítsen mind a vízállótokban,
mind pedig védtelenül az állványokon, tripodokon.
WiFi kapcsolodás és Okostelefonnal írányítás
A Taurus wifije lehet?vé teszi a kamera irányítását minden olyan okostelefonon és tableten ami Androidon vagy iOS-en fut. A LAMAX CamApp
applikáció nem csak a kamera írányítását és konfigurálását teszi lehet?vé, de engedélyezi az azonnali mentést az okostelefon memóriájára,
hogy gyorsan meg tudjuk osztani a barátainkkal az élményeinket.
Timelapse videó
Szeretnéd megmutatni a barátaidnak a látványos timelaps videóid, anélkül hogy neked kelljen egyénileg összerakni a képeket? Nem probléma.
A Taurus kamerája megcsinálja a Timelaps felvételt. A beállítások lehet?vé teszik, hogy kiválasszuk a megfelel? intervallumot a fotók készítése
közt.
Látványos szuperlassú felvételek
Használjuk a kamerát 720p 240 fps-en vagy 1080p 120 fps-en és az utólagos feldolgozás lehet?vé teszi a 8x vagy 4x lassított felvételeket.
Hála a masszív id?járásálló háznak, a kamera olyan körülmények között is képes a m?ködésre, ahol más kamera már feladná a harcot. A
kamera ennek a toknak köszönhet?en már 40 méterig vízálló.
Tripod csatlakozó
Az állványokhoz szükséges menet már magában a kamerában található. Ennek köszönhet?en olyan könny? felszerelni egy profi állványra, mint
még soha.
Egészen mostanáig sok akciókamerának voltak gondjai a fotómin?séggel. A Taurus X10 viszont kíváló min?ség?, részletgazdag képeket tud
készíteni.
Éjszakai fotók
Éjszakai égboltról készített képeket vagy az impozáns éjszakai szélesvásznú felvételeket készíthetsz, amiken az autók fényszórói nem
mosódnak el, és ehhez nem kell többé drága kamerát vásárolnod. Az X10 lehet?vé teszi, hogy hosszú expozíciós id?t válassz. Miután a
kamerát tripod állványra helyezted, csak nyomd meg a felvétel gombot, és gyönyör? éjszakai felvételeket készíthetsz.
Gyorsrögzítés
Kapcsolja be az X10-en a gyorsrögzítést, hogy egy fontos pillanatot se hagyjon elveszni. Amint a kamera bekapcsol, már rögzíti is a felvételt.
Sorozatfelvétel
Nyomja le az exponáló gombot és csináljon akár 30 képb?l álló sorozatfelvételt.
Kézi beállítás
A profik tudják, hogy néha nem árt a beállításokon egy kis finomhangolást elvégezni, hogy elérjük a kívánt eredményt. Amikor a felvétel közben
rosszak a fényviszonyok, akkor kézileg beállíthatjuk az expoziciót, az ISO-t, az élességet és a fehéregyensúlyt, valamint különböz?
színsz?r?ket.
Többnyelv? menü
A többnyelv? kézikönyvön felül, a kamera menüje is elérhet? különböz? nyelveken.
Két akkumulátor
Minden profi több, mint egy akkumulátort használ. Az alapcsomagban mi egyb?l két akkumulátort adunk. Ez lehet?vé teszi a kamerát akár 180
percnyi felvételre töltés nélkül.

X10 Taurus paraméterek
LCD
Lencse
Nyelvek
Videó felontások
Videó formátum
video codec
Fotó felbontások
Fotó módok
Kapcsolat
Akkumulátor kapacitása
Akkumulátor élettartam
Teljes töltési id?
Operációs rendszer kompatibilitás
Kamera méretei
Tömeg

2 hüvelyk
nagy látószög? objektív 170º
Cseh, angol, német, szlovák, lengyel, magyar
4K 30 fps, 2.7K 60 fps, 2.7K 30 fps, Full HD 120 fps, Full HD 60 fps, Full HD 30 fps, HD 240 fps MP4 formátumban
MP4
H.264
16 Mpix 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix 3 Mpix
egy / Sorozatképt / id?zít? / time-lapse fotó / Time-lapse videó / Éjszakai fotó (Hosszú zárid?)
WiFi, Micro USB 2.0, HDMI, Bluetooth
2 x 1050 mAh
Full HD video 1080p / 2 x 90 perc
körülbelül 2 óra
Windows XP / Vista / 7/8/10 / MacOS
63 x 41 x 33 mm (beleértve a lencse)
79 g
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