รหัส UPC:

818279022995

หมายเลขรุ่ น:

CHDHB-601-RW

ทักทายกับ HERO7 White อุปกรณ์คใู่ จส�ำหรับทุกการผจญภัย ทนทาน
กะทัดรัด และกันน�้ ำสมบูรณ์แบบ ไปกับคุณได้ทก
ุ ที่ หน้ าจอสัมผัสใช้งาน
ง่ายช่วยให้ได้ภาพทีส
่ วยงามอย่างง่ายดาย เพียงปั ดนิ้วและแตะ ใช้ตว
ั ตัง้
เวลาภาพถ่ายเพื่อถ่ายเซลฟี ทส
ี่ วยงาม คุณยังสามารถถ่ายภาพแนวตัง้
แล้วเพิม
่ ภาพถ่ายและวิดโี อของคุณไปยัง Instagram Story โดยตรงได้
ด้วย ภาพของคุณจะย้ายไปยัง GoPro App โดยอัตโนมัตเิ พื่อแชร์ได้ทน
ั ที1
ตัง้ แต่ชว
่ งเวลาทีส
่ ด
ุ ยอดไปจนถึงประสบการณ์ประจ�ำวัน บันทึกความ
สนุกสนานในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ดว
้ ย HERO7 White
มีอะไรบ้าง

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ในตัว

คุณสมบัติ + ประโยชน์
ทนทานและกันน� ้ำ

แชร์ประสบการณ์ที่คุณบันทึกไม่ได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ HERO7 White ทนทาน กะทัดรัด
กันน�้ ำสมบูรณ์แบบ และพร้อมส�ำหรับทุกการผจญภัย

10MP

1080p60

กันน�้ ำได้ลึกถึง 10 ม.

การควบคุมด้วยเสียง

หน้ าจอสัมผัสใช้งานง่าย

หน้ าจอสัมผัสและโหมดการบันทึกที่เรียบง่ายมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายและได้ภาพที่
สวยงาม เพียงปั ดนิ้วและแตะ

วิดีโอ Full HD

HERO7 White บันทึกวิดีโอ Full HD ที่สวยงาม คุณยังสามารถถ่ายวิดีโอไทม์แล็ปส์ที่ไม่เหมือนใคร
เพื่อเปลี่ยนกิจกรรมเป็ นช่วงเวลาสัน
้ ๆ ที่แชร์ได้

2x

ภาพถ่าย 10MP

HERO7 White ถ่ายภาพถ่าย 10MP คุณภาพสูง และด้วยโหมดถ่ายรัว คุณจะสามารถถ่ายภาพได้
15 ภาพในหนึ่งวินาที จึงไม่พลาดทุกช่วงเวลาส�ำคัญอีกต่อไป

การลดการสั่นไหวของวิดีโอ

ลาก่อนภาพวิดีโอที่สน
ั ่ ไหว HERO7 White บันทึกวิดีโอที่ล่ น
ื ไหลไม่สน
ั ่ ไหวแม้คุณจะก�ำลังเล่นสกี
ด�ำน�้ ำ หรือวิ่งไล่สุนัขไปรอบ ๆ สนาม

ถ่ายแนวตัง้

บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอในแนวตัง้ ซึ่งเหมาะส�ำหรับ Snapchat และ Instagram Stories

ตัวตัง้ เวลาภาพถ่าย

กระโดดเข้าร่วม ตัวตัง้ เวลาภาพถ่ายช่วยให้ถ่ายเซลฟี แบบ GoPro หรือถ่ายภาพหมู่ให้ทงั ้ กลุ่มของ
คุณอยู่ในเฟรมได้ง่าย

การควบคุมด้วยเสียง

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

การซูมแบบสัมผัส

ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น จัดเฟรมภาพถ่ายและวิดีโออย่างลงตัวเพียงแค่แตะหน้ าจอ2

คลิปสัน
้

บันทึกวิดีโอ 15 หรือ 30 วินาทีซ่ งึ เป็ นความยาวที่เหมาะส�ำหรับการแชร์

หน้ าจอสัมผัส

Slo-Mo

อย่ า ลื ม ดาวน์ โหลด
GoPro App

คุณสมบัติ + ประโยชน์
วิดีโอ 2x Slo-Mo

ทุกอย่างดูสุดยอดในแบบ slo-mo ท�ำให้ทุกสิ่งช้าลงเพื่อเล่นช่วงเวลาที่สนุกสนาน น่าสนใจ หรือยิ่งใหญ่อย่างสวยงาม

แชร์ตรงไปยัง Instagram Story

เพิ่มในเรื่องราวของคุณโดยตรงจาก GoPro App และแชร์การผจญภัยที่เปี ยกโชก ลุยทราย ฝ่ าหิมะซึ่งคุณไม่สามารถบันทึกด้วย
โทรศัพท์ได้

โอนย้ายไปยังโทรศัพท์อัตโนมัติ

ถ่ายแล้วแชร์ได้ง่าย ๆ แบบนี้เลย ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจะย้ายไปยัง GoPro App โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถโพสต์ ส่งข้อความ, Tweet หรือ
Snapchat ได้อย่างรวดเร็ว1

ใช้กับ QuikStories ได้

HERO7 White จะส่งภาพวิดีโอของคุณไปยัง GoPro App โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแปลงเป็ นวิดีโอที่สนุกสนานส�ำหรับแชร์พร้อมเพลงและเอฟเฟกต์3

ส�ำรองข้อมูลบนคลาวด์อัตโนมัติ

เพิ่มพื้นที่ว่าง เมื่อสมัครเป็ นสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถส�ำรองข้อมูลภาพถ่ายได้ไม่จ�ำกัดและส�ำรองวิดีโอ 250GB ไปยังคลาวด์ได้โดยตรง4

เสียงคุณภาพสูง

HERO7 White บันทึกเสียงที่คมชัดและชัดเจน เพราะเอฟเฟกต์เสียงคือครึ่งหนึ่งของความสนุกสนาน

ใช้ได้กับอุปกรณ์ เสริมของ GoPro

จะใส่ติดตัว หรือยึดเอาไว้ ก็โดนใจ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้มากกว่า 30 รายการช่วยให้คุณได้รับมุมมองที่ไม่ซ้ำ� ใครและบันทึกชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่
ได้อย่างสร้างสรรค์5

พร้อมส�ำหรับการชาร์จเร็ว

ไม่มีพลาด ด้วยอะแดปเตอร์ Supercharger (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) คุณสามารถชาร์จอย่างรวดเร็วและกลับออกไปอีกได้

หมายเหตุ

กล้องของคุณต้องเชื่อมต่อกับ GoPro App เพื่อโอนย้ายอัตโนมัติ วิดีโอ, วิดีโอไทม์แล็ปส์ และภาพถ่ายเดี่ยวโอนย้ายโดยอัตโนมัติ; ภาพถ่ายรัวสามารถโอนย้ายด้วยตนเอง
การซูมแบบสัมผัสใช้ได้กับภาพถ่ายและวิดีโอ 1440p30 เท่านั น
้
QuikStories ต้องการแอพ GoPro และ Quik อุปกรณ์เคลื่อนที่ ฟรีส�ำหรับ iOS และ Android
4
GoPro Plus เป็ นบริการแบบลงทะเบียนที่มีให้ใช้งานในบางพื้นที่ สามารถท�ำการยกเลิกได้ตลอดเวลา
5
ไม่สามารถใช้ร่วมกับโดรน Karma, Karma Grip, Smart Remote, Remo (รีโมทกันน�้ ำท�ำงานด้วยเสียงพูด), Super Suit (กรอบปกป้ องและกรอบด�ำน�้ ำลึกส�ำหรับ HERO7 Black/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO 2018) หรือ ที่ชาร์จแบตเตอรี่คู่พร้อมแบตเตอรี่
(HERO7 Black/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO 2018)
1

2
3

วิดีโอ
วิดีโอ
1440p60, 1440p30,
1080p60*, 1080p30*

วิดีโอไทม์แล็ปส์
ช่วงเวลา 0.5 วินาที

SLO-MO
2x

คลิปสัน
้
ช่วงเวลา 15 และ 30 วินาที

*โดยการตัดด้วย GoPro App

ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
10MP

ถ่ายรัว
10MP @ 15 fps

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