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Odkryj świat filmowania swoich przygód, wakacji i ekstremal-
nych przeżyć! Ferguson eXtreme Action CAM to doskona-
ły towarzysz, któremu nie są straszne woda, śnieg, błoto, czy 
kurz – obudowa wykonana w klasie IP68 zapewnia doskona-
łą ochronę nie tylko przed czynnikami zewnętrznymi ale tak-
że upadkiem. Rejestrowanie w rozdzielczości Full HD sprawi, 
że nie umknie Ci najmniejszy szczegół a dołączone w zestawie 
akcesoria pozwolą Ci filmować co i z jakiej perspektywy tylko 
chcesz, sky’s your limit!

Kamerę z powodzeniem można używać na co dzień jako ka-
merki internetowej lub rejestratora samochodowego a obsługa 
Wi-Fi oraz dedykowana aplikacja pozwoli Ci na kontrolę kamer-
ki z poziomu Twojego urządzenia mobilnego, takiego jak tele-
fon czy tablet (Android/iOS).

Rozbudowany system stabilizacji obrazu zapewnia płynność 
i stabilność nawet przy największych wstrząsach a wysokiej ja-
kości układ optyczny przystosowany jest do pracy w różnych 
warunkach oświetlenia.

Główne cechy:

• Idealna do zastosowań 
hobbystycznych 
i półprofesjonalnych

• Odporna na czynniki 
zewnętrzne - obudowa 
wykonana w klasie IP68 
zapewnia doskonałą 
ochronę nie tylko przed 
czynnikami zewnętrznymi 
ale także upadkiem

• Duży wyświetlacz i czytelne 
menu sprawiają, że obsługa 
kamery jest prosta i przyjemna

• Rejestrowanie 
w rozdzielczości 
Full HD gwarantuje wyraźny 
i dynamiczny obraz

• Mnogość akcesoriów 
pozwalających filmować 
na dowolne sposoby, 
sky’s your limit!

• Funkcje kamery 
internetowej i rejestratora 
samochodowego 

• Wbudowane WiFi oraz 
dedykowana aplikacja 
dla Androida i iOS

• Rozbudowany system 
stabilizacji obrazu zapewnia 
płynność i stabilność nawet 
przy największych wstrząsach

• Wbudowany akcelerometr 

• Wysokiej jakości układ 
optyczny przystosowany 
do pracy w różnych 
warunkach oświetlenia
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Specyfikacja techniczna:
• Obudowa wodoodporna (zewnętrzne 

akcesorium): IP68 - do 30m zanużenia
• Kąt widzenia: 170 stopni
• Matryca: CMOS HD 12 MP
• Wyświetlacz: LCD 2”
• Rozdzielczość nagrań: Full HD / HD @ 30fps
• Format plików wideo: MOV
• Standard kompresji: H.264
• Rozdzielczość zdjęć: 

12M/10M/8M/5M/3M/2M/VGA
• Pamięć: MicroSDHC do 32GB, klasa minimum 6
• Wymienny akumulator: Li-Ion 900mAh
• USB: 2.0
• Wyjście HDMI: MiniHDMI
• Łączność: Wi-Fi
• Kompatybilność: 

Win XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X
• Aplikacja mobilna: Android, iOS

Akcesoria w zestawie:
1. 1 x Wodoszczelna obudowa
2. 1 x Uchwyt rowerowy
3. 3 x Podstawa
4. 1 x Klamra
5. 3 x Złączka
6. 2 x Podstawa na kask
7. 1 x Pasek mocujący
8. 1 x Opaska zaciskowa
9. 1 x Taśma mocująca 3M
10. 1 x Linka zabezpieczająca
11. 1 x Kabel USB
12. 1 x Ładowarka
13. 1 x Instrukcja obsługi
14. 1 x Ściereczka czyszcząca

Opakowanie:
 Pakowanie zbiorcze: xx szt.

Kod EAN
 Kod: 5907115002569

Aplikacja:
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