
Obecné informace

Lehká akční kamera s možností upevnění na helmu nebo 
kolo, která vám umožní zachytit všechny akční činnosti v 
celé jejich kráse, ať už se věnujete snowboardingu, 
skydivingu, raftingu nebo dáváte přednost klidné procházce 
v lese. Úhel kamery 120° a video v rozlišení Full HD pro 
snadné snímání skutečně ostrého obrazu. Kamera je navíc 
vybavena funkcí WiFi, díky které můžete snímky streamovat 
přímo do osobního multimediálního zařízení. Dále disponuje 
portem Mini HDMI umožňujícím snadné propojení kamery s 
televizorem. Díky tomu můžete obsah ihned sdílet s rodinou 
a přáteli.

Specifikace

Android & iOS: Ano
Dálkový: Ano
Externí paměť (není souč.): Micro SD karta o kapacitě až 32 

GB
Formát obrazu: Jpeg (JPG)
Formát videa: AVI
Hmotnost jednotky: 58 g (včetně baterie)
Max. rozlišení fotografie: 8 MP (3264 x 2448)
Maximální rozlišení videa: 1920 x 1080 @ 30fps / 1280 720 

@ 60fps
Nabíjecí konektor: Micro USB
Režim přehrávání: Micro SD karta, USB kabel
Typ senzoru: 5.0 CMOS senzor s fixním úhlem 

120°
Včetně vodotěsného 
pouzdra:

Ano

Vestavěná lithiová baterie: 1000 mAh
Vestavěný mikrofon: Ano
Vnitřní paměť: 1 GB (ne pro foto/video)
Vodotěsnost do: 30 m

Obsah balení

Informace o prodeji

Objednací číslo: CSACW100
Popis produktu: Akční Full HD kamera 1080p, 

vodotěsná, WiFi
Balení: Dárková krabice s eurozávesem
Obchodní značka: König

Množství DxŠxV (mm) Hmotnost

1 110x110x260 847 gr.
4 235x275x230 3540 gr.
8 250x295x475 7620 gr.

Akční Full HD kamera 1080p, vodotěsná, WiFi
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1x HD kamera
1x vodotěsné pouzdro
1x držák pro upevnění na kolo
1x držák pro upevnění na helmu
1x synchronizační a nabíjecí USB kabel
návod

Akční Full HD kamera 1080p, vodotěsná, WiFi

Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah se může lišit od vyobrazení. Dodavatel nenese zodpovědnost za informace osažené v tomto dokumentu. 
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