MM9359FS Kamera
Sportowa z ekranem
składanym i stabilizacją
obrazu

Idealne ujęcia – składany ekran i stabilizacja
Kręcenie selfie nigdy nie było tak łatwe. Dzięki 2-calowemu, składanemu ekranowi MM9359FS daje Ci możliwość
podglądu i kontroli nad tym co nagrywasz, niezależnie od tego, w którą stronę skierowany jest obiektyw – na Ciebie czy
na to co znajduje się wokół. Nagraj siebie na tle wieży Eiffla, wewnątrz London Eye czy na berlińskiej wieży telewizyjnej
i miej pewność, że uchwyciłeś idealne ujęcie. Dzięki stabilizacji obrazu nie musisz się też martwić o drżenie ręki –
nagrania zawsze będą ostre jak ze statywu.

Moc możliwości
Zastosowany w MM9359FS, sprawdzony sensor Sony IMX 078 rejestruje obraz o rozdzielczości (4x3) (2880×2160
pikseli) z szybkością 24 klatek na sekundę. Film zapisywany jest na karcie micro-SD. Nagrywanie w 720p (1080×720
pikseli) daje możliwość rejestracji nawet 120 klatek w ciągu sekundy, co pozwala na uzyskanie efektu „slow motion”. Za
pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi kamera łączy się bezpośrednio ze smartfonem, a wygodna aplikacja ułatwia
sterowanie funkcjami sprzętu.

Żyj bez ograniczeń – dziel się wspomnieniami
W tym niewielkim urządzeniu drzemią ogromne możliwości, które tylko czekają aż je wydobędziesz. MM9359FS to
kamera dla osób aktywnych, które lubią dzielić się swoimi wyczynami ze znajomymi i światem. Nie jest ważne, czy
wyczynowo jeździsz na rowerze, skaczesz ze spadochronem czy nurkujesz – dołączony zestaw akcesoriów (uchwyty i

wzmocniona obudowa) świetnie poradzą sobie w każdych warunkach zapewniając odporność na kurz, wodę
(wodoszczelność do 30 m) oraz wstrząsy.

Intuicyjna obsługa
Obsługa kamery Manta STEADYCAM ACTIVE FS jest łatwa i przyjemna. Zarówno interfejs wyświetlany na wbudowanym
ekranie, jak też aplikacja mobilna (do pobrania ze sklepu Google Play lub App Store) są intuicyjne i wygodne. Z
użyciem smartfonu możesz podglądać obraz na żywo, a także sterować nagrywaniem, odtwarzać zapisane nagrania
czy wykonywać zdjęcia.

Dane techniczne
SENSOR OPTYCZNY:

SONY IMX 078

INTERFEJS:

STABILIZACJA OBRAZU:

TAK - cyfrowa

KOMPATYBILNOŚĆ:

STEROWANIE:

Przyciski

APLIKACJA:

WIFI:

Tak

BATERIA:

PILOT:

Tak

ILOŚĆ BATERI:

WODOSZCZELNOŚĆ:
PROCESOR:
EKRAN:
ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO:

TRYB ZDJĘĆ:

30m z wodoodpornym
futerałem
NTK96660
LCD 2" Składany
1280 x 720 @ 120 kl/s
1920 x 1080 @ 60 kl/s
2560 x 1440 @ 30 kl/s
2876 x 2160 @ 24 kl/s
16 MPix

FORMAT WIDEO:

MP4

FORMAT ZDJĘĆ:

JPEG

OBSŁUGA KART MICROSD:

max 64 GB (klasa 10)

5

SYSTEM OPERACYJNY:
KĄT WIDZENIA:

microUSB / microHDMI typ D
Android + iOS
Lerccenker
1050 mAh / wymienna
1
XP / Vista / 7 / 8 / 10
szeroki

TEMPO NAGRYWANIA:

Zwolnione, normalne,
przyśpieszone

NAGRYWANIE W PĘTLI:

Tak

TRYB SAMOCHODOWY:

TAK

PARAMETRY ŁADOWANIA:
WAGA NETTO:

43 g

WAGA BRUTTO:

562 g

WYMIARY URZĄDZENIA (DŁ X WYS
X SZER):

903089 900986

DC 5V, 0.5A

6.5 x 4 x 3.2cm

