รห ส
ั UPC:

818279023077

หมายเลขร
น:
ุ่

CHDHX-701-RW

ภาพวิดโี อทีล
่ ่น
ื ไหลอย่างเหลือเชื่อ พลังการบันทึกอัจฉริยะ ทีเ่ หนือกว่า
ผ่านการทดสอบในการต่อสู้ และกันน�้ ำ โดยไม่ตอ
้ งใส่กรอบใด ๆ นี่คอ
ื
HERO7 Black กล้อง GoPro ทีล
่ ้ำ� สมัยทีส
่ ด
ุ เท่าทีเ่ คยมีมา ด้วยการลดการ
สัน
่ ไหว HyperSmooth (สุดยอดแห่งความนิ่ง) คุณจะได้วด
ิ โี อเหมือนมีกม
ิ บอล
โดยไม่ตอ
้ งใช้กม
ิ บอล โหมดภาพถ่ายอัจฉริยะใหม่ให้ภาพทีส
่ วยและดีทส
ี่ ด
ุ โดยอัต
โนมัติ และในขณะนี้ดว
้ ยสตรีมมิง่ ไลฟ์ และ GoPro App คุณสามารถแชร์ทก
ุ ช่วง
เวลาทีส
่ ด
ุ ยอดขณะทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังท�ำอยไู่ ด้ HERO7 Black ให้ประสิทธิภาพของ
GoPro และภาพถ่ายและวิดโี อของคุณไปสอ
ู่ ก
ี ระดับทีเ่ หนือกว่า
มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติ + ประโยชน์
การลดการสั่นไหวของวิดีโอ HyperSmooth

ลดการสัน
่ ไหวเหมือนกิมบอล โดยไม่ต้องใช้กิมบอล HERO7 Black คาดเดาการเคลื่อนไหวของคุณและแก้ไข
การสัน
่ ของกล้องเพื่อให้ภาพวิดีโอที่ล่ น
ื ไหลอย่างเหลือเชื่อ

4K60
12MP

1080p240

ทนทานและกันน� ้ำ

แชร์ประสบการณ์ที่คุณบันทึกไม่ได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ HERO7 Black ทนทานและกันน�้ ำโดยไม่ต้องใส่
กรอบใด ๆ ถึง 10 ม. และ พร้อมส�ำหรับทุกการผจญภัย

การควบคุมด้วยเสียง

กันน� ำ้
10 ม.

การควบคุมด้วยเสียง

หน้ าจอสัมผัส

Slo-Mo

อยู่ในช่วงเวลาส�ำคัญเสมอ ควบคุม HERO7 Black ของคุณแบบแฮนด์ฟรีด้วยค�ำสัง่ เสียง เช่น “GoPro, take a
photo” และ “GoPro, start recording”

SuperPhoto

ถ่ายภาพที่ดีที่สุด โดยอัตโนมัติ ด้วย SuperPhoto, HERO7 Black ใช้ HDR, Local Tone Mapping หรือการลด
เสียงรบกวนอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับแต่งการถ่ายภาพของคุณ

สตรีมมิ่งไลฟ์

แชร์เรื่องราวในขณะที่คุณก�ำลังท�ำอยู่ด้วยสตรีมมิ่งวิดีโอไปยัง Facebook Live คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่
สตรีมลงในการ์ด SD ในความละเอียดสูงได้

HDR

วิดีโอ TimeWarp

บันทึกวิดีโอไทม์แล็ปส์ที่ไร้การสัน
่ ไหวในขณะที่คุณเคลื่อนไหวในฉาก เพิ่มความเร็วสูงสุด 30x เพื่อเปลี่ยน
กิจกรรมเป็ นช่วงเวลาที่แชร์ได้

GPS

วิดีโอ 4K60 และภาพถ่าย 12MP

HERO7 Black ถ่ายวิดีโอ 4K60 อันน่าทึ่ง และภาพถ่าย 12MP ที่สุดยอดเท่ากับช่วงเวลาเหล่านัน
้

วิดีโอ 8x Slo-Mo

ด้วยวิดีโอ 1080p240 เฟรมเรตสูงพิเศษ คุณสามารถท�ำให้ทุกสิ่งช้าลงได้ถึง 8x เพื่อเล่นช่วงเวลาที่สนุกสนาน
น่าสนใจ หรือยิ่งใหญ่อย่างสวยงาม

หน้ าจอสัมผัสใช้งานง่าย

หากคุณมีสมาร์ทโฟน การใช้ HERO7 Black จะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคย สามโหมดการบันทึกหลักพร้อมการตัง้
ค่าที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การตรวจจับใบหน้ า รอยยิ ้ม และฉาก

HERO7 Black รับรู้เวลาที่คุณหันหน้ าเข้ากล้อง ยิม
้ และอื่น ๆ GoPro App ใช้รายละเอียดเหล่านัน
้ เพื่อเลือก
ภาพที่ดีที่สุดของคุณและสร้างวิดีโอที่น่าทึ่ง

ถ่ายแนวตัง้

บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอในแนวตัง้ ซึ่งเหมาะส�ำหรับ Snapchat และ Instagram Stories

HyperSmooth

สตรีมมิง
่ ไลฟ์

อย่ า ลื ม ดาวน์ โหลด GoPro App

คุณสมบัติ + ประโยชน์
ตัวตัง้ เวลาภาพถ่าย

กระโดดเข้าร่วม ตัวตัง้ เวลาภาพถ่ายช่วยให้ถ่ายเซลฟี แบบ GoPro หรือถ่ายภาพหมู่ให้ทงั ้ กลุ่มของคุณอยู่ในเฟรมได้ง่าย

การซูมแบบสัมผัส

ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น จัดเฟรมภาพถ่ายและวิดีโออย่างลงตัวเพียงแค่แตะหน้ าจอ1

โอนย้ายไปยังโทรศัพท์อัตโนมัติ

ถ่ายแล้วแชร์ได้ง่าย ๆ แบบนี้เลย ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจะย้ายไปยัง GoPro App โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถโพสต์ ส่งข้อความ, Tweet หรือ Snapchat ได้
อย่างรวดเร็ว2

แชร์ตรงไปยัง Instagram Story

เพิ่มในเรื่องราวของคุณโดยตรงจาก GoPro App และแชร์การผจญภัยที่เปี ยกโชก ลุยทราย ฝ่ าหิมะซึ่งคุณไม่สามารถบันทึกด้วยโทรศัพท์ได้

สติก
๊ เกอร์สมรรถนะ GPS

ติดตามความเร็ว ระยะทาง และอื่น ๆ ของคุณ เพิ่มสติก
๊ เกอร์ในวิดีโอของคุณใน GoPro App เพื่อแสดงว่าคุณไปได้เร็ว ไกล และสูงแค่ไหนในขณะที่เคลื่อนไหว3

ใช้กับ QuikStories ได้

HERO7 Black จะส่งภาพวิดีโอของคุณไปยัง GoPro App โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแปลงเป็ นวิดีโอที่สนุกสนานส�ำหรับแชร์พร้อมเพลงและเอฟเฟกต์4

ส�ำรองข้อมูลบนคลาวด์อัตโนมัติ

เพิ่มพื้นที่ว่าง เมื่อสมัครเป็ นสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถส�ำรองข้อมูลภาพถ่ายได้ไม่จ�ำกัดและส�ำรองวิดีโอ 250GB ไปยังคลาวด์ได้โดยตรง5

การลดเสียงรบกวนขัน
้ สูง

HERO7 Black กรองเสียงลม การสัน
่ สะเทือน และจัดการกับเสียงรบกวนเพื่อคุณภาพเสียงที่คมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น

ไฟล์ภาพแบบ RAW

บันทึกภาพถ่ายแบบ RAW ส�ำหรับคุณภาพและความยืดหยุ่นสูงสุดในการตัดต่อภาพถ่ายขัน
้ สูง

วิดีโอ HEVC

ประหยัดพื้นที่บนการ์ด SD ใช้ High Efficiency Video Compression (HEVC) เพื่อตัดไฟล์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเหลือครึ่งเดียวโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ

พร้อมส�ำหรับการชาร์จเร็ว

ไม่มีพลาด ด้วยอะแดปเตอร์ Supercharger (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) คุณสามารถชาร์จอย่างรวดเร็วและกลับออกไปอีกได้

ใช้ได้กับอุปกรณ์ เสริมของ GoPro

จะใส่ตด
ิ ตัว หรือยึดเอาไว้ ก็โดนใจ อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้ได้มากกว่า 30 รายการช่วยให้คณ
ุ ได้รบ
ั มุมมองทีไ่ ม่ซ้ำ� ใครและบันทึกชีวต
ิ ของคุณในรป
ู แบบใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
หมายเหตุ

การซูมแบบสัมผัสใช้ได้กับภาพถ่ายและบางโหมดวิดีโอเท่านั น
้
กล้องของคุณต้องเชื่อมต่อกับ GoPro App เพื่อโอนย้ายอัตโนมัติ วิดีโอ, วิดีโอไทม์แล็ปส์ และภาพถ่ายเดี่ยวโอนย้ายโดยอัตโนมัติ; ภาพถ่ายรัวสามารถโอนย้ายด้วยตนเอง
คุณต้องเปิ ดใช้งาน GPS ในกล้องของคุณเพื่อเพิ่มสติก
๊ เกอร์สมรรถนะ GPS ในวิดีโอของคุณใน GoPro App
4
QuikStories ต้องการแอพ GoPro และ Quik อุปกรณ์เคลื่อนที่ ฟรีส�ำหรับ iOS และ Android
5
GoPro Plus เป็ นบริการแบบลงทะเบียนที่มีให้ใช้งานในบางพื้นที่ สามารถท�ำการยกเลิกได้ตลอดเวลา
1

2
3

วิดีโอ
วิดีโอ
4K60, 2.7K120,
1440p120, 1080p240
และอื่น ๆ

วิดีโอไทม์แล็ปส์
ช่วงเวลา 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,
60 วินาที

วิดีโอ TIMEWARP
2x, 5x, 10x, 15x, 30x

การถ่ายวน
ช่วงเวลา 5, 20, 60,
120 นาที

ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
12MP

ถ่ายรัว
12MP @ 30 fps

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ช่วงเวลา 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,
60 ว
 ินาที

ภาพถ่ายกลางคืน
เวลารับแสง Auto, 2, 5, 10,
15, 20, 30 วินาที

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ช่วงเวลา Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30 วินาที; ช่วง
เวลา 1, 2, 5, 30, 60 นาที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo CA 94402
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