
Algemene informatie

Leg het moment vast en beleef de actie telkens opnieuw in 
4K Ultra HD-beeldkwaliteit. 
Deze actiecamera is voorzien van vele extra’s, waaronder 
Wi-Fi. Hiermee kunt u de spanning en sensatie delen met 
uw vrienden op Facebook, Instagram en andere social 
media.

Eigenschappen

• Groot 2” TFT-scherm om daadwerkelijk te zien wat u filmt
• 5.0/16 MP beeldresolutie voor haarscherpe foto's
• Beeldhoek van 120⁰ voor een stabiel beeld
• Ingebouwde microfoon
• Ondersteunt MicroSD-geheugenkaarten tot 64 GB
• Inclusief complete bevestigingsset om de camera 
praktisch overal aan te bevestigen
• Stevige behuizing; waterbestendig tot 30 m
• HDMI-uitgang om opnames op TV te bekijken
• Wi-Fi en gratis app voor iOS/Android: stream live 
videobeelden
• Deel filmmateriaal meteen met uw smartphone
• 4K Ultra HD ondersteuning voor superieure en 
professionele beeldkwaliteit

Specificaties

Opnameduur: 90 min
Ingebouwde batterij: Li-Ion
Videoformaat: .MP4
Frames p/s: • 4K @ 30fps

• 2.7K @ 30 fps
• 1080p @ 60fps
• 1080p @ 30fps
• 720p @ 120fps
• 720p @ 60fps
• 720p @ 30fps

Verkoopinformatie

Bestellingscode: ACAM40BK
Product omschrijving: Actioncam | Ultra-HD 4K | Wi-Fi | 

Waterdichte behuizing
Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 10x250x95 640 gr.
10 536x230x277 6780 gr.
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Lenshoek: 120 °
Megapixel: 12 MPixel
Frequentiebereik: 2412-2472 MHz
Max. radio zendvermogen: 12.55 dBm
Intern geheugen: 2 GB
Afbeeldingsformaat: JPEG
Playback modus: HDMI
Playback modus: Wi-Fi
Playback modus: Micro SD Card
Playback modus: USB-Kabel
Extern geheugen: MicroSD card up to 64 GB 

(not included)
App beschikbaar voor: Android™
App beschikbaar voor: iOS
Gewicht: 65 g
Afstandsbediening: Nee
Waterbestendig tot: 30 m
Schermgrootte: 2 "
Kleur: Zwart
Materiaal: ABS
Videoresolutie: 4K
Draadloze technologie: Wi-Fi
Stekkertype: USB
Ingang(en): 1x Micro-USB

Inhoud verpakking
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• Actiecamera
• Waterbestendige behuizing
• Stuur/framebevestiging
• Batterij
• USB-kabel
• Beschermende achterkant
• Lensdoekje
• Tiewraps
• 2x 3M-mat
• 4x klittebandbevestiging
• 2x helmbevestiging
• 7x bevestiging
• 2x clip
• Handleiding
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