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GoPro Hero9 Black
Cena: 2299 zł

Rozdzielczość: 5120 x 2880 pikseli
Czas pracy na akumulatorze: 88 minut

skrócone wyniki testu
Jak dobra jest jakość obrazu?

Test wizualny / przy szybkich ruchach

44 % Bardzo ostry, świetne kolory

ostry, bardzo dobra rozdzielczość /
wysoka rozdzielczość, czyste krawędzie
9 / 5120 x 2880 przy 60p
bardzo wysoka / niska / niska
jasne, ostre, ziarniste szumy

Liczba rozdzielczości / maksymalna rozdzielczość
Szczegółowość / odchyłka barwna / szumy obrazu
Test wizualny: nagranie przy słabym świetle

Jak dobra jest jakość dźwięku?

7%

Jakie narzędzia oferuje kamera?

21 % Dobry ekran dotykowy

Test akustyczny

Czas pracy na akumulatorze / ładowanie / ładowarka w komplecie /
pilot / sterowanie w aplikacji / sterowanie głosowe
Wyświetlacz: funkcja nagrywania / pozostały czas nagrania /
stan naładowania akumulatora / data / godzina
Monitor: przekątna / odbicia światła / jasność
Wyposażenie / nośniki pamięci

Jak dobrze urządzenie sprawdza się
przy uprawianiu sportu?
Wodoszczelność
Waga z akumulatorem / szer. x wys. x dł.
Akcesoria w komplecie

Jak łatwa jest obsługa?

Funkcja nagrywania
Instrukcja / sterowanie kamerą
Czas uruchamiania
Punkty dodatnie i ujemne

jakość

Trochę głuchy, poza tym dobra
dobra, prawie bez odgłosów wiatru

88 minut / tylko w kamerze przez USB / nie /
nie / tak / tak
tak / tak / tak / tak / tak
5,9 cm / bardzo silne / bardzo jasny
Wi-Fi, GPS, USB-C / microSD

18 % Możliwość używania bez dodatkowej
obudowy
tak, 10 m
158 g / 7,1 x 5,5 x 3,4 cm
m.in. przyklejany pad, statyw ręczny

10 % Po nabraniu wprawy łatwa
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rekomendacja
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m.in. zdjęcia poklatkowe, zwolnione tempo
bardzo lakoniczna / dobre przez ekran dotykowy
3,5 s
3,5
dobry stabilizator obrazu, drugi ekran
+0,2

bardzo dobra 5,3
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