
 

 

GoXtreme Black Hawk+: Den ultimative 4k oplevelse med stereolyd 

Den højeste kvalitet, videoer i ægte 4k med 60fps og en fremragende stereolyd: 

Med dets premium sensor og en ultrabred vinkel på 170 grader fanger Black Hawk+ betagende 

billeder med op til 14 megapixels. De mange muligheder såsom tidsforskydning, kontinuerlig 

shooting, farve og eksponering giver dig fuld kontrol over dine optagelser.  

Det integrerede 5 cm skærm viser tydeligt billeder og videoer. WiFi modulet giver muligheden for 

at betjene kameraet fra en afstand, og når en smartphone benyttes, kan videoer lynhurtigt deles 

på dine sociale netværk.  



EIS – forbedret billedstabilisering 

Du kan bruge dit actionkamera i et væld af scenarier, hvor andre kameraer ikke nødvendigvis lige 

er passende eller kan holde til at blive taget i brug.   

Mange af disse aktiviteter kan være meget intense og dit kamera kan risikere at blive udsat for 

stød og ekstreme vibrationer.  

Den forstærkede billedstabilisering (EIS) hjælper med at stabilisere video ved at genkende 

vibrationerne og gøre billedet mere smidigt og stabilt.  

 

  

 

Display & vandtæt hylster i 60 meters dybde 

GoXtreme Black Hawk+ 4k har et integreret vandtæt hylster og et stort 5 cm display, perfekt til at 

opstille dine optagelser, se eller ændre dine kameraindstillinger, samtidig med at den kan 

genafspille tidligere optagelser eller fremvise tidligere videooptagelser og fotos.  

 

 

Ultra bred vinkel 

Når det kommer til udsigten, så er du godt dækket med GoXtreme…. Fra 45 til 170 graders ultra 

bred vinkel samt et fantastisk 360 graders panoramavinkel, og alt imellem. GoXtreme Black Hawk+ 4k 

optager video og billeder med en 170 graders super vidvinkel. 

 



Tilbehør medfølger – ingen ekstra omkostninger! 

Hos GoExtreme forstår vi værdien ved at give dig mere for pengene og derfor er der med hvert GoXtreme 

pakket et stort udvalg af påhæng og monteringsudstyr med i kassen.  

GoXtreme Black Hawk+ 4k inkluderer tilbehør til ethvert øjeblik med action.  

 

WiFi forbindelse: Forhåndsvisning, deling og fuld styring 

Med et tryk kan du med den indbyggede WiFi forbinde kameraet til din smartphone eller tablet, når den 

tilhørende app anvendes.  

Appen – gratis at downloade – forvandler din mobil eller tablet om til en fjernbetjening og giver fuld styring 

over kameraets funktioner og indstillinger.  

Download blot dine filer direkte fra dit kamera til din enhed for få fremvist indholdet, del det via e-mail 

eller på dine 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 

Før kameraet placeres i vand, så vær sikker på, at alle lukninger og forseglinger på kameraet er helt lukket 

til. Efter brug vaskes hylsteret af med frisk vand for at rense salt og klor. Lad det herefter tørre.  

For at undgå at der formes en kondensering bag linsen, må kameraet ikke udsættes for høje temperaturer 

og fugtighedsforskelle. Kameraets hylster skal stå åbent efter brug for at undgå kondensering og rust 

formes.  

Optagelsestiden varierer afhængig af opløsningen. Batterilevetiden afhænger af indstillingerne og 

omgivelsernes temperatur – under optimale omstændigheder i op til 60 minutter. 

MikroSD med en pladsmængde på mere end 32GB er ofte for-formateret af producenten med ”exFAT” 

filsystemet. Det er derfor nødvendigt at formatere hukommelseskortet i kameraet inden det tages i brug 

første gang, og som anbefalet i brugsvejledningen. Åben blot indstillingerne (settings) på dit kamera, gå hen 

på ”format” muligheden og udfør handlingen.  

Når formateringen er færdig, kan kortet anvendes som normalt.  

 

  

 

 

 

https://itunes.apple.com/de/app/ismart-dv/id635238395?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icatch.ismartdv2016&hl=en


Tekniske specifikationer 

• 4k @60fps/30fps (EIS) 

• 2.7k @60fps/30fps 

• 1080p @120fps/60fps (EIS)/30fps (EIS) 

• 720p @240fps/120fps/60fps/30fps 

• 14MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP 

• 12 megapixel sensor 

• Enhanced Image Stabilization (EIS) 

• Vandtæt hylster helt ned til 60 meter 

• 5 cm skærm 

• Indbygget mikrofon 

• Stereolyd 

• 170° fastlagt bred vinkel 

• WiFi funktion 

• Tidsforskydning video og foto / Burst / Kontinuerlige optagelser  

• Brugerflade: HDMI, USB 2.0 

• Mikro SD U3 kort support op til 64GB (medfølger ikke) 

• 1050mAh lithium batteri (kan udskiftes) 
 


