TEST: DJI OSMO ACTION
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2019

dla porównania

DJI
Test wizualny / szybkie ruchy

Hero7 Black

Cena: 1700 zł

Cena: 1600 zł

44% Dobra rozdzielczość, porządna stabilizacja obrazu

Liczba dostępnych rozdzielczości / maksymalna rozdzielczość
Kąt widzenia / szczegółowość / odchyłka barwna / przestrzeń barwowa / szumy
obrazu
Test wizualny: nagranie przy słabym świetle (20 luksów)

Jak dobra jest jakość dźwięku?

rekomendacja

Osmo Action

skrócone wyniki testu
Jak dobra jest jakość zdjęć?

GoPro

8/2019

7%

jasny, ostry, dobra rozdzielczość, kolory nie zawsze doskonałe /
płynny, wysoka rozdzielczość, bardzo czyste krawędzie
9 / 3840 x 2160 (60 kl./s)
94 stopnie, 111 stopni / 1080 par linii / 9,6% / 97% / 92%
jeszcze jasny, nieznaczne szumy obrazu, nieprecyzyjny balans bieli

W porządku

Test akustyczny
trochę niewielka dynamika, ciche basy
Wady dźwięku: wierność / stosunek sygnału do szumu / współczynnik zniekształceń 67% / 53% / 0,28%
nieliniowych

Jakie narzędzia oferuje aparat?

21% Dobry ekran dotykowy, trochę krótki czas pracy
na akumulatorze

Czas pracy na akumulatorze / ładowanie / ładowarka w komplecie / pilot /
sterowanie aplikacją / sterowanie głosowe
Informacje na wyświetlaczu: funkcja nagrywania / pozostały czas nagrania / stan
naładowania akumulatora / data / godzina
Monitor (dotyk) / rozdzielczość / przekątna / odbicia / jasność
Wyposażenie / media pamięci

Jak dobrze kamera nadaje się do zastosowań sportowych?
Wodoszczelność
Waga z akumulatorem / szerokość x wysokość x długość
Akcesoria w komplecie

Jak łatwa jest obsługa?
Funkcje nagrywania
Instrukcja / język menu / menu kamery / sterowanie kamerą
Czas od włączenia do osiągnięcia gotowości
Punkty dodatnie i ujemne

jakość

84 minuty / tylko w kamerze przez USB / nie / tak / tak /
tak
tak / tak / tak / nie / nie

5,2 Żywy obraz, mocna stabilizacja obrazu
5,4 jasny, ostry, dobra rozdzielczość / płynny, wysoka
rozdzielczość, czyste krawędzie
6,0 8 / 3840 x 2160 (60 kl./s)
5,0 106 stopni, 123 stopnie, 123 stopnie / 1080 par linii / 11,7%
/ 82,0% / 93,0%
4,5 jasny, ostry, plamiste szumy
4,5 Porządna
4,6 jasno i głośno, mało tonów niskich
4,3 67% / 54 dB / 0,69%

wideo, foto, zdjęcia seryjne, film poklatkowy,
autowyzwalacz, interwał, slow motion

obszerna tylko online, zrozumiała / angielski / trochę nieprzejrzyste / bardzo komfortowe przez ekran dotykowy i przyciski
2 sekundy
dobra stabilizacja obrazu, ekran z przodu

6,0
5,2
4,7
4,6
4,7

4,3

3,8 Dobry ekran dotykowy, dobry czas pracy
na akumulatorze
2,9 98 minut / tylko w kamerze przez USB / nie / nie / tak / tak

4,3

4,7 tak / tak/ tak / nie/ nie

4,7

tak (tak) / 87% / 5,8 cm / bardzo dużo odbić światła / 717 cd/m² 4,8 tak (tak) / 95% / 4,7 cm / bardzo dużo odbić / 1050 cd/m²
Wi-Fi, USB / karta SD, SDHC, SDXC
4,0 HDMI, Wi-Fi, GPS, USB / karta SD, SDHC, SDXC
4,6 Bardzo dobrze
18% Dobrze, mało akcesoriów w komplecie
6,0 tak, 10 metrów
tak, 11 metrów
4,7 117 g / 6,3 x 4,6 x 3,3 cm
134 g / 6,5 x 4,2 x 3,5 cm
przyklejany mount (prosty), mocowanie z uchwytem GoPro 3,0 przyklejane mounty (zakrzywione, proste) / mocowanie
uniwersalne z uchwytem GoPro, etui ochronne
10% Łatwa przez ekran dotykowy, aplikacja, polecenie 5,2 Łatwa przez ekran dotykowy, aplikacja, polecenie

głosowe

5,3
5,4

głosowe

5,5 wideo, foto, zdjęcia seryjne, film poklatkowy,
autowyzwalacz, interwał, pętla, slow motion, motion shot,
nocny film poklatkowy
4,8 obszerna tylko online, zrozumiała / angielski / przejrzyste /
bardzo komfortowe przez ekran dotykowy i przyciski
5,2 2,5 sekundy
+0,2 dobra stabilizacja obrazu, dane jazdy w wideo

bardzo dobra 5,0
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bardzo dobra 5,3

