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GOPRO HERO4 SESSION

FAVORITTER

Optag video under
vanskelige forhold
Firmaet GoPro har slået
sig op på at lave videokameraer, som kan klare
selv de hårdeste strabadser, og det gælder i sandhed også firmaets nye Hero4 Session, der ovenikøbet kun er halvt så stort
som deres øvrige modeller. Vi tog det lille kamera
med på rafting på en flod
i de østrigske alper, hvor
vi monterede det på hjelmen med nogle af de medfølgende monteringsholdere. Med dem kan du
sætte kameraet fast på fx
bilen, dit hoved, brystet eller på en kano. Der er
masser af muligheder, og
det er muligt at købe masser af ekstra monteringsbeslag.
Hero4 Session blev ikke
skånet på vores tur på den
vilde østrigske flod – det

vandtætte kamera stod
model til masser af vand,
slag og kraftige bevægelser, men kameraet er godt
beskyttet af en gummioverflade, så strabadserne efterlod end ikke ridser
i overfladen.
Brugervenligheden er
helt i top. Du starter og
stopper optagelser i Full
HD ved at trykke på blot
en enkelt knap. Holder du
knappen inde i tre sekunder, gemmes i stedet stillbilleder som en såkaldt
timelapse, hvor du fx kan
skyde et billede hvert minut og sætte dem sammen
til en lille film. Det foregår
i otte megapixels. Alle finindstillinger klares på din
smartphone med GoPros
gode app, når du først har
parret telefon og kamera.
Sammenkoblingen sker

STRØM TIL MOBILEN Moderne
mobil elektronik skal lades op
ofte. Vi har kigget i vores seneste
tests og fundet nogle løsninger
frem, der kan give din telefon
eller tablet friske kræfter.

via en guide, og det er virkelig nemt og virker i første
forsøg. Kvaliteten af den optagede video er helt på linje med ”rigtige” videokameraer – farverne er klare, lys
og kontrast god, og lyden
er imponerende.
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Imponerende lille actionkamera,
der optager både lyd og billeder
i sublim kvalitet.
Fantastisk videokvalitet
Fin app til iOS/Android
God lyd
Utrolig lille størrelse
Prisen er høj
Opløsning: 1080p (16:9),
1440p (4:3), 8 megapixels
stillbilleder
Størrelse: 3,7 x 3,7 x 3,7 cm
Lager: Gemmer på
microSD-kort (op til 128 GB)
Vandtæthed: Op til 10
meters dybde
Se vores optagelser med kameraet på vores hjemmeside:
www.komputer.dk/goproinn
www.gopro.com

PRIS: 3.299 KR.

Smart Charger 8000

Testet i nummer 13/2015

Med denne lille, smarte boks fra
Arctic kan du lade op
til fem enheder
op på samme
tid. Den skal
blot kobles til en
stikkontakt, så
er den klar til at levere
strøm til hele familiens telefoner. Der er god plads mellem
stikkene, så selv et forholdsvis
kraftigt stik kan være der. Boksen
er solidt skruet sammen, og den
står godt fast på bordet.
PRIS: 269 KR.

iWalk Extreme Trio

Testet i nummer 7/2015

Denne powerbank er ikke meget
større end en smartphone og
kun en anelse tykkere.
Alligevel er der blevet
plads til to indbyggede kabler, masser
af kapacitet og en lille
skærm, der holder
styr på niveauet.
Kapaciteten er på
6.000 mAh, hvilket
er nok til lidt over
to smartphoneopladninger.
PRIS: 400 KR.

PowerBank 6000

Testet i nummer 10/2015

GoPro Hero4 Session er en terning på 3,7
cm, der med de to beslag kan monteres
hvor som helst og på hvad som helst.

Et stillbillede fra videoen, som blev optaget
på en raftingtur. Vidvinkeloptagelsen krænger
siderne, så du får mere med på dine videoer.

Powerbank 6000 er Sandbergs
bud på et let og billigt mobilt
batteri. Som navnet
antyder, er
kapaciteten
på 6.000
mAh. Der er
to USB-porte,
så du kan oplade et
par telefoner samtidigt. Du skal
blot trykke på en knap på batteriet, så begynder opladningen.
Batteriet vejer kun 200 gram og
er nemt at tage med.
PRIS: 359 KR.
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