
 

 

GoXtreme Barracuda 4k 

Et smart, robust actionkamera, der kan benyttes under vandet og samtidig optage i ultra HD. Tag det med 
til dykkerture, badeferier eller ekstremt våde omgivelser. Kameraet er vandtæt helt ned til 10 meters 
dybde, så du behøver ikke tænke på at pakke det ind i et vandtæt hus. Med en 5 cm touch screen, så du 
nemmere kan betjene kameraet. 

Med dets 16 megapixel sensor kan kameraet tage uhyre skarpe billeder både under vandet, men også skifte 
over til at optage ved 25fps i en 4k opløsning. Tag det med på ture, når du ønsker at optage gode stunder 
med familien. Sæt billedet i slowmotion tilstand lige inden børnene hopper i for at få gengivet det 
langsomt. Optager også lyd.  



 

Touchscreen 

Det store og behagelige 5 cm skærm med berøringsflade hjælper med nemt at tjekke og justere kameraets 
indstillinger og se dine videoer og fotoer.  

 

Vandtæt helt ned til 10 meter 

Selv under vandet kræver GoXtreme Barracuda 4k ikke et vandtæt hus – kameraet selv er vandtæt helt ned 
til en dybde på 10 meter.  

 

Ultra bred udsigt 

Når det kommer til udsigten, så har GoXtreme allerede dækket dette… fra en 45 til en 170 graders ultra 
bred vinkel samt et fantastisk 360 graders panoramavinkel, og alt imellem. GoXtreme Barracuda 4k optager 
video og billeder med en 170 graders super vidvinkel. 

 

Tilbehørsdele medfølger – ingen ekstra omkostninger! 

Hos GoXtreme forstår vi værdien ved at give dig mere og derfor medfølger der med alle GoXtreme 
Actionkameraer en bredt udvalg af monteringsudstyr og tilbehør i kassen.  

Til GoXtreme Barracuda 4k medfølger der tilbehør til enhver form for action.  

 

 

 



WiFi forbindelse: Forhåndsvisning, deling og fuld kontrol 

Ved et tryk lader den indbyggede WiFi dig at forbinde dit kamera til din smartphone eller tablet, når den 
medfølgende app anvendes.  

Appen – gratis at downloade – forvandler din mobil eller tablet om til en fjernbetjening og giver fuld kontrol 
over kameraets funktioner og indstillinger.  

Download blot dine filer direkte fra dit kamera til din enhed for få fremvist indholdet, dele via e-mail eller 
på de sociale medier.  

ISMART DV IOS  https://itunes.apple.com/de/app/ismart-dv/id635238395?mt=8 

ISMART DV ANDRIOD https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icatch.ismartdv2016&hl=en  

 

 

 

Vejledning 

Optagelsestiden varierer afhængig af opløsningen.  

Batterilevetiden afhænger af indstillingerne og omgivelsernes temperatur – ved optimale forhold holder 
det op til 90 minutter. Videooptagelse har en tidsbegræsning på 29 minutter, hvorefter kameraet 
automatisk stopper med at optage. Yderligere optagelse skal genstartes manuelt.  

MikroSD med en pladsmængde på mere end 32GB er ofte for-formateret af producenten med ”exFAT” fil 
systemet. Det er derfor nødvendigt at formatere hukommelseskortet i kameraet inden det tages i brug 
første gang, og som anbefalet i vejledningen. Åben blot indstillingerne (settings) på dit kamera, gå hen på 
”format” muligheden og udfør handlingen.  

Når formateringen er færdig, kan kortet bruges som normalt.  



Tekniske data 

Model              GoXtreme Barracuda 4K  

Display            2.0”/5cm touch screen (Ved brug i vandet skal knapperne bruges for at betjene kameraet)  

Vandtæt         Ja, ned til 10m (intet behov for et vandtæt hus)  

Billedsensor                                     16MP sensor  

Stillestående billedopløsning       20M (by interpolation), 16M, 12M, 8M, 5M, 3M  

Videoopløsning 4K 25fps  

                             2.7K 30fps  

                             1080p 60fps, 30fps  

                            720p 120fps, 60fps, 30fps  

Video med lyd   ja  

Mikrofon            Indbygget 

Ekstern hukommelse    Kompatibel med mikro SD U3 kort op til 64GB(medfølger ikke)  

Vidvinkel          170° fast vidvinkel  

Linse                   F=2.5, f=3.0mm  

WiFi funktion     Ja  

Slow Motion      Off / Auto  

Time Lapse         Off / 0.5sec / 1sec / 3sec / 5sec / 10sec / 30sec / 1min  

Capture timing    Off / 5s / 10s / 15s / 30s / 60s  

Motion detect    Off / On  

PC CAM                Support  

Snapshot             Support  

Timer Shot               Off / 2s / 10s / 30s / 60s /  

Double Photo Burst        Off / 3 photos / 5 photos / 10 photos  

Eksponering                     -2.0  -1.0  +0.0  +1.0  +2.0  

Hvidbalance kontrol       Auto / Dagslys / Overskyet / Tungsten / Fluor  

Filformat               Foto: JPEG, Video: MP4  

HDMI output        Real time output  

USB port               USB 2.0 high-speed interface  

Strømbesparelse     Off / 1 min / 3 min / 5 min  



Strømforsyning        1050mAh 3.7V lithium battery (exchangable)  

Mål                            65 x 46 x 28.5mm                      

 

 


