รหัส UPC:

818279024289

หมายเลขรุน
่ :

CHDHX-801-RW

นี่คือ HERO8 Black - กล้องที่ครบครันและถ่ายวิดโี อได้นิ่งที่สด
ุ ที่เคยมีมา ด้วย
ดีไซน์ใหม่ที่บางกว่าเดิม ช่วยให้พกพาง่ายยิง
่ นตัวยึดได้ภายใน
่ ขึ้น และสามารถเปลีย
ไม่กี่วน
ิ าทีดว้ ยขาจับแบบพับในตัว และด้วยตัวเลือกเสริม Media Mod คุณจึงมี
ส่วนเสริมที่ครบครันส�ำหรับเพิม
่ ความสว่าง เสียงระดับมืออาชีพ และอีกหนึ่งหน้าจอ
เสริม และยังมีสด
ุ ยอดระบบลดการสัน
่ ไหว HyperSmooth 2.0 โฉมใหม่ พร้อมกับ
Slow-Mo ที่น่าทึ่ง

ในชุดประกอบด้วย

คุณสมบัติและประโยชน์
การออกแบบเพรียวบาง
รูปร่างที่ออกแบบใหม่พกพาได้ง่ายยิง
่ นตัวยึดได้อย่าง
่ ขึ้น และขาจับแบบพับที่ฐานกล้องช่วยให้เปลีย
รวดเร็ว ฝาข้างแบบใหม่ท�ำให้เปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ด้เร็วกว่าเดิม และเลนส์ตอนนี้กันแรงกระแทกได้ถึง 2 เท่า1
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อุ ปกรณ์ปรับแต่งของ HERO8 Black
วิดโี อบล็อกเกอร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์มอ
ื อาชีพ และครีเอเตอร์ไฟแรงสามารถท�ำได้มากกว่าที่เคยจินตนาการ
ไว้ ด้วยอุ ปกรณ์เสริมที่ใส่ได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น แฟลช ไมโครโฟน หน้าจอ LCD และอีกมากมาย เพียง
เพิม
่ อุ ปกรณ์เสริม Media Mod เพื่อยกระดับการถ่ายภาพของคุณ
HyperSmooth 2.0
นิ่งมากขึ้น ลื่นไหลมากขึ้น ตอนนี้ HERO8 Black มีระบบลดการสัน
่ ไหว 3 ระดับคือเปิด, สูง และบูสท์ที่
จะท�ำให้คณ
ุ ได้เลือกสลับตัวเลือกที่เหมาะกับการถ่ายท�ำ ถ่ายมุมกว้างที่สด
ุ หรือจะเพิม
ุ
ิ โี อลื่นไหลที่สด
่ ให้วด
เท่าที่เคยมีมาจากกล้อง HERO และยังมี HyperSmooth สามารถท�ำงานได้ในทุกความละเอียดวิดโี อและ
เฟรมเรต และยังมีคณ
ุ สมบัติการปรับระดับมุมเงยในแอป2
TimeWarp 2.0
บันทึกวิดโี อไทม์แลปส์ที่ไร้การสัน
ุ ท�ำกิจกรรม ซึ่งขณะนี้ TimeWarp จะปรับความเร็วให้
่ ไหวในขณะที่คณ
เหมาะกับการเคลื่อนไหว การตรวจจับฉาก และแสงสว่างโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถลดความเร็วการ
เคลื่อนไหวให้ชา้ ลงแบบเรียลไทม์เพื่อดื่มด�่ำไปกับช่วงเวลาอันน่าเร้าใจ และปรับความเร็วสูร่ ะดับปกติ
LiveBurst
บันทึกช่วงเวลา 1.5 วินาทีก่อนและหลังช็อตของคุณ เพื่อให้คณ
ุ สามารถเลือกการจับภาพที่ดท
ี ี่สด
ุ ส�ำหรับ
ภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบหรือสุดยอดวิดโี อที่น�ำไปแชร์ได้
SuperPhoto และ HDR
ภาพถ่าย 12MP ที่ยอดเยีย
่ มพร้อม HDR ที่ดย
ี ง
ิ่ ขึ้น ในขณะที่เคลื่อนไหวหรืออยูน
่ ิ่ง พร้อมการเบลอที่น้อย
ลงและคุณภาพที่ดย
ี ง
ิ่ ขึ้นแม้ในสภาพแสงน้อย
วิดีโอไนท์แลปส์
ถ่ายวิดโี อไทม์แลปส์ยอดเยีย
่ มในเวลากลางคืนที่ความละเอียด 4K, 2.7K 4:3, 1440p หรือ 1080p โดยทุก
ขัน
้ ตอนด�ำเนินการจบภายในกล้อง
เลนส์ดิจต
ิ อล
จับภาพช็อตของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แตะที่เลนส์ดจ
ิ ต
ิ อลใหม่ คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแคบ
ลิเนียร์ กว้าง และ SuperView ได้แล้ว
การสตรีมไลฟ์ที่ความละเอียด 1080p
แชร์สง
ิ่ ที่ก�ำลังเกิดขึ้น สตรีมสดที่ความละเอียด 1080p บนโซเชียล และใช้งานการลดการสัน
่ ไหว
HyperSmooth ในขณะที่คณ
ุ ถ่ายทอดผ่าน GoPro App และบันทึกวิดโี อไปที่การ์ด SD เพื่อดูภายหลัง

33ft (10m)

GPS

อย่าลืมดาวน์โหลด GoPro App

คุณสมบัติและประโยชน์
การควบคุมด้วยเสียง
ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีดว้ ย 14 ชุดค�ำสัง
่ ด้วยเสียง เช่น “GoPro, take a photo.” หรือแม้แต่ขณะที่กล้องปิดอยู่ คุณยังสามารถสัง
่ งาน “GoPro, turn on.”
HERO8 Black รองรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐฯ, อังกฤษ, ออสเตรเลียและอินเดีย), จีน (แมนดาริน), ฝรัง่ เศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส
(บราซิล), รัสเซีย, สเปน (ยุโรปและอเมริกาเหนือ), และสวีเดน
การลดเสียงลมรบกวนขัน
้ สูง
คุณภาพเสียงที่คมชัดและชัดเจนยิง
ี ้น
ึ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนจากลม
่ ขึ้นด้วยต�ำแหน่งไมค์หน้าที่ปรับต�ำแหน่งใหม่ และอัลกอริทึมที่ดข
ไฟล์ RAW ในโหมดภาพถ่ายทุกโหมด
โหมด RAW จะให้ความยืดหยุน
่ สูงสุดและตอนนี้ก็สามารถใช้งานในภาพถ่ายไทม์แลปส์และถ่ายรัวได้แล้ว
การตั้งค่าส�ำเร็จรูป
HERO8 Black มาพร้อมกับการตั้งค่าวิดโี อส�ำเร็จรูปซึ่งแนะน�ำส�ำหรับช็อตมาตรฐาน กิจกรรม ภาพยนตร์และ Slo-Mo คุณยังสามารถสร้างการตั้งค่า
ส�ำเร็จรูปที่ก�ำหนดเองเพื่อให้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าที่คณ
ุ ชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว
ทางลัดบนหน้าจอ
ปรับแต่งหน้าจอของคุณด้วยการค้นหาคุณสมบัติที่ใช้บอ
่ ยที่สด
ุ ในแบบที่รวดเร็วที่สด
ุ
หน้าจอสัมผัสใช้งานง่าย
หากคุณมีสมาร์ทโฟน การใช้ HERO8 Black จะให้ความรูส
้ ก
ึ ที่ค้น
ุ เคย สามโหมดการบันทึกหลักพร้อมการตั้งค่าที่มป
ี ระสิทธิภาพช่วยให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
การซูมแบบสัมผัส
ใกล้ชด
ิ กับเหตุการณ์มากยิง
่ ขึ้น จัดเฟรมภาพถ่ายและวิดโี ออย่างลงตัวเพียงแค่แตะหน้าจอ3
ภาพแนวตั้ง
บันทึกภาพถ่ายและวิดโี อในแนวตั้ง ซึ่งเหมาะส�ำหรับ Snapchat และ Instagram Stories
ตัวตั้งเวลาภาพถ่าย
แล้วเข้าไปอยูใ่ นภาพ ตัวตั้งเวลาภาพถ่ายช่วยให้ถ่ายเซลฟี่ แบบ GoPro หรือถ่ายภาพหมูใ่ ห้ท้ังกลุม
่ ของคุณอยูใ่ นเฟรมได้ง่าย
คลิปสัน
้
บันทึกวิดโี อ 15 หรือ 30 วินาทีซ่ง
ึ เป็นความยาวที่เหมาะส�ำหรับการแชร์
ทนทานและกันน้ำ�
แชร์ประสบการณ์ที่โทรศัพท์ของคุณบันทึกไม่ได้ HERO8 Black ทนทานและกันนน้ำ�ถึง 33 ฟุ ต (10 ม.) และพร้อมส�ำหรับทุกการผจญภัย
คุณภาพระดับมืออาชีพ 4K60 และ วิดีโอ 1080p240
ความละเอียดวิดโี อที่น่าทึ่ง เฟรมเรตที่น่าประทับใจ และ Super Slo-Mo ที่ท�ำงานร่วมกับการลดการสัน
่ ไหว HyperSmooth ท�ำให้ HERO8 Black
เป็นกล้องถ่ายภาพที่ดท
ี ี่สด
ุ ของเราเท่าที่เคยมีมา
8x Slo-Mo
วิดโี อ 1080p240 ทีม
่ เี ฟรมเรตสูงพิเศษ พร้อมการลดการสัน
ึ 8 เท่าเพื่อเน้นย้ำ�ช่วงเวลาทีส
่ ำ� คัญ
่ ไหว HyperSmooth 2.0 ท�ำให้ถา่ ยวิดโี อทีเ่ คลื่อนไหวช้าลงได้ถง
บิตเรต 100Mbps
บันทึกวิดโี อคุณภาพระดับสตูดโิ อด้วยตัวเลือกบิตเรตสูงสุด 100Mbps ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยีย
่ มเหลือเชื่อ
รูปแบบวิดีโอ HEVC
ประหยัดพื้นที่บนการ์ด SD ใช้ High Efficiency Video Coding (HEVC) เพื่อลดขนาดไฟล์โดยไม่สญ
ู เสียคุณภาพของภาพ
GPS และเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว
GPS บันทึกต�ำแหน่ง ระดับความสูง และความเร็วของคุณ เพิม
่ ม4
่ สติกเกอร์สมรรถนะ GPS ในวิดโี อของคุณใน GoPro App เพื่อแชร์ความส�ำเร็จที่ยอดเยีย
การตรวจจับใบหน้า รอยยิม
้ การกะพริบตา และฉาก
HERO8 Black รับรูเ้ วลาทีค
่ ณ
ุ หันหน้าเข้ากล้อง ยิม
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของคุณและสร้างวิดโี อทีน
่ า่
้ เพื่อเลือกภาพทีด
้ กะพริบตา และอื่น ๆ GoPro App ใช้รายละเอียดเหล่านัน
ทึ่ง
GoPro App
แอปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ ควบคุมกล้องได้จากระยะไกล เริม
่ และหยุดการบันทึกและโอนย้ายมีเดียออกมาที่อุปกรณ์อ่ ืน คุณยังสามารถตัดต่อคลิปวิดโี อทั้งคลิปเดียว
และหลายคลิป และแชร์จากโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติและประโยชน์
ส�ำรองข้อมูลบนคลาวด์อัตโนมัติด้วย GoPro PLUS
โอนย้ายภาพถ่ายและวิดโี อจาก HERO8 Black ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ และ GoPro PLUS ยังให้คณ
ุ อัพโหลดได้จากโทรศัพท์มอ
ื ถือเพื่อความสะดวกสบาย
สูงสุด5
รองรับการชาร์จเร็ว
น�ำกลับมาใช้งานได้เร็วขึ้น อะแดปเตอร์เสริม Supercharger สามารถชาร์จแบตเตอรีข่ องคุณได้เร็วขึ้นสูงสุดถึง 38%6
ใช้ได้กับตัวยึด GoPro และอุ ปกรณ์เสริม
จะใส่ติดตัว หรือยึดเอาไว้ ก็โดนใจ ด้วยตัวยึดและอุ ปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้กว่า 45 รายการ7 พร้อมส่วนปรับแต่งให้คณ
ุ ได้ปรับแต่ง HERO8 Black
ของคุณ และให้คณ
ุ ได้จบ
ั ภาพในมุมมองที่เหลือเชื่อ

เปรียบเทียบกับ HERO7 Black
การปรับระดับตามเส้นขอบฟ้าจะพร้อมให้บริการเร็ว ๆ นี้
การซูมแบบสัมผัสใช้ได้กับภาพถ่ายและบางโหมดวิดโี อเท่านั้น
4
คุณต้องเปิดใช้งาน GPS ในกล้องของคุณเพื่อเพิม
่ สติกเกอร์สมรรถนะ GPS ในวิดโี อของคุณใน GoPro App
5
GoPro PLUS เป็นบริการแบบลงทะเบียนที่ให้บริการในบางประเทศ สามารถท�ำการยกเลิกได้ทก
ุ เมื่อ
6
เปรียบเทียบกับการใช้ที่ชาร์จ USB ขนาด 5V 1A ทั่วไป
7
ไม่สามารถใช้ได้กับ Karma Drone และ Karma Grip
1

2
3

วิดีโอ

HYPERSMOOTH 2.0
4K60, 2.7K120,
1440p120, 1080p240
และอื่น ๆ

TIMEWARP 2.0
อัตโนมัติ, 2x, 5x, 10x,
15x, 30x

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

ไนท์แลปส์
ช่วงเวลา อัตโนมัติ, 2, 5,
10, 15, 20, 30 วินาที

ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
12MP

LIVEBURST
1.5 วินาทีก่อนและหลัง
ช็อตของคุณ

SUPERPHOTO
HDR ที่ดย
ี ง
ิ่ ขึ้น

ไทม์แลปส์
ช่วงเวลา 0.5, 1, 2, 5, 10,
30, 60 ว น
ิ าที

ถ่ายรัว
12MP @ 30 fps

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