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Insta360

Insta360

One R (ActionCam)

skrócone
wyniki testu

Jak dobra jest jakość obrazu?
Test wizualny / szybkie ruchy

5/2020

rekomendacja

Cena: 1500 zł

Rozdzielczość: 4K / 60 fps
Czas pracy na akumulatorze: 81 minut
Waga: 121 g

44 % Naturalne kolory, nieostry

naturalny obraz, raczej subtelne niż jaskrawe
kolory, trochę nieostry, wrażenie niepokoju /
nieostre i rozedrgane
Liczba rozdzielczości / maksymalna rozdzielczość
10 / 3840 x 2160 (60 fps)
Kąt obrazu / szczegółowość / odchyłka barwna / szumy obrazu 96 stopni / bardzo wysoka / bardzo niska / niskie
Test wizualny: nagranie przy słabym świetle
lekkie szumy obrazu, blade kolory
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Test akustyczny
wyważone brzmienie, niewielkie odgłosy wiatru 4,0
3,7
Jakie narzędzia oferuje aparat?
21 % Krótki czas pracy na akumulatorze,
mały wyświetlacz
Czas pracy na akumulatorze / ładowanie / ładowarka
81 minut / tylko w aparacie / nie / nie /
2,8
w komplecie / pilot / aplikacje / sterowanie głosowe
tak / tak
4,7
Informacje na wyświetlaczu: funkcja nagrywania / pozostały tak / tak / tak / nie / nie
czas nagrania / stan naładowania akumulatora / data / godzina
Monitor (dotyk) / rozdzielczość / przekątna / odbicia
tak (tak) / akceptowalna / 3,32 cm /
4,2
światła / jasność
bardzo dużo refleksów / jasny
Wyposażenie / nośniki pamięci
Wi-Fi, USB / karta SD
4,0
5,0
Jak dobre jest użytkowanie mobilne?
18 % Wodoszczelny, jeszcze lekki
6,0
Wodoszczelność
tak, 5 metrów
4,8
Waga z akumulatorem / szerokość x wysokość x długość 121 g / 7,2 x 4,8 x 3,2 cm
4,5
Akcesoria w komplecie
uchwyt z gwitnem statywowym
4,3
Jak dobra jest obsługa?
10 % Tylko w języku angielskim
5,6
Funkcje nagrywania
dużo
Instrukcja / język menu / menu aparatu / sterowanie
lakoniczna / angielski / trochę nieprzejrzyste / 4,1
aparatem
wymaga przyzwyczajenia, przez ekran
dotykowy i klawisze
2,1
Czas od włączenia do gotowości
4,9 sekundy
Punkty dodatnie i ujemne
modułowa konstrukcja, możliwość
+0,1
przebudowy na kamerę 360 stopni;
konieczna konwersja wideo
-0,2

Jak dobra jest jakość dźwięku?

jakość

7%

Bardzo wyważony

skrócone
wyniki testu

Jak dobra jest jakość obrazu?
Test wizualny / szybkie ruchy

One R (360 kamera dookólna)
Cena: 2200 zł (Twin Edition)

Całkowita rozdzielczość: 5,7K / 30 fps
Czas pracy na akumulatorze: 52 minuty
Waga: 130 g

42% Trochę ziarnisty, ale płynny

trochę ziarna, widoczne obwódki barwne,
ostrość OK / jeszcze płynne odtwarzanie
Rozdzielczość przy wideo 360 stopni / częstotliwość odświeżania 5760 x 2880 pikseli / 30 klatek na sekundę
Test wizualny: nagranie przy słabym świetle (20 luksów) lekkie szumy, poza tym OK
Test akustyczny nagrania wbudowanym mikrofonem
cicho, słychać trzaski, prawie bez szumu wiatru

Jakie narzędzia oferuje aparat?

25% Trochę krótki czas pracy

Kąt widzenia obrazu
Pilot / wyświetlacz / łącza
Wyświetlacz: funkcja nagrywania / czas nagrywania / akumulator
Czas pracy na akumulatorze / ładowanie / ładowarka w komplecie

Jak dobre jest użytkowanie mobilne?

18% Wodoszczelna i kompaktowa

Wodoszczelność
Waga z akumulatorem / szerokość x wysokość x długość
Akcesoria w komplecie

Jak łatwa jest obsługa?

jakość

dobra 4,4
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tak, 5 metrów
130 g / (7,2 x 4,8 x 4,0 cm)
uchwyt, osłona obiektywu

15% Prosta i z GPS

Czas uruchamiania kamery / funkcje nagrywania
Aplikacja: podgląd live / oglądanie wideo / transmisja
wideo / edycja wideo
Obsługa: język menu / menu kamery / sterowanie kamerą /
instrukcja obsługi
Punkty dodatnie i ujemne

360 stopni w poziomie i w pionie
nie / tak / Wi-Fi, USB, Bluetooth
tak / tak / tak
52 minuty / tylko w kamerze przez USB / nie

7,3 s / dużo
tak / tak / tak / tak
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angielski / trochę nieprzejrzyste / z klawiszami, 4,6
ekranem dotykowym i aplikacją / trochę trudno
zrozumiała
modułowa budowa, kamera sportowa w komplecie +0,3

bardzo dobra 4,7

