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MARKETINGTEKST 
HERO9 Black 
 
Produktinformation 

Lang 
 

Mere magt. Bedre skarphed. Mere stabilitet. Den banebrydende HERO9 Black har 
en overlegen 23,6 MP sensor, der leverer fantastisk 5K-video og utrolige 20MP-
billeder. En helt ny skærm giver forhåndsvisning i realtid foran, så det er nemt at 
indramme, mens en stor berøringsskærm bagpå med berøringszoom giver hurtig 
og intuitiv kontrol. HERO9 Black har mange kraftfulde nye funktioner, såsom 
bakspejlet, ogunderstøtter også streaming og webcam mode. Tilføj HyperSmooth 
3.0, indbyggede skruer og 30 % længere batterilevetid1, så får du mere af det hele 
– på en ekstremt holdbar og vandtæt måde. Tilgængelige moduler såsom en 
ultra-dækkende Max linse modul, belysning modul, display modul og medier 
modul giver dig endnu mere kreative muligheder. 
 

Medium HERO9 Black har en overlegen 23.6MP sensor til 5K video og 20MP billeder. Tilføj 
en ny frontskærm, en berøringsskærm bagpå med berøringszoom, 30 % længere 
batterilevetid 1  og HyperSmooth 3.0, så får du mere af alt, hvad du kan lide. 
 

Kort Den banebrydende HERO9 Black har en overlegen 23,6 MP sensor for bedre 
opløsning, flere pixels og meget mere af det hele. 

 
Specifikationer 

• Video: 5K 30 b/s, 4K 60 b/s, 2,7 K 120 b/s, 1440p 120 b/s, 1080p 240 b/s og meget 
mere/videoloop/8x slowmotion/stillbilleder ved 14,7 MP 

• Foto: 20 MP/2x zoom/enkeltfoto/natfoto/LiveBurst/25 b/s kontinuerlig optagelse/RAW 

• Intervalfoto: TimeWarp video/interval video/interval/nat video med interval/nat 
fotografering med mellemrum 

• Aftageligt 1720 mAh batteri 

 
Kompatible tilstande og funktioner 

• HERO9 Black moduler2 

• Indbyggede monteringer 

• HyperSmooth 3,0 med horisont på kamera 

• TimeWarp 3,0 

• SuperPhoto og HDR 

• Natvideo med mellemrum 

• Digitale objektiver 

• Streaming på 1080p 
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• Webcam-mode 

• Avancerede funktioner: HindSight, LiveBurst, planlagt optagelse, optagelse længde 

• Robust og vandtæt ned til 10 m 

• Stemmestyring med 14 kommandoer på 11 sprog og 6 sprogvarianter 

• 3 mikrofoner med avanceret vindstøjreduktion  

• Højttaler1 

• Stereolyd + RAW-lyd 

• RAW-billeder 

• Forudindstillinger + brugerdefinerede forudindstillinger 

• Skærmgenveje 

• Stor 2,27" touch-zoom-back-to-back-skærm 

• 1,4" frontskærm til eksempelvisning eller status 

• Stående retning 

• Timer (timer) 

• HiLight-kode 

• 8x slowmotion 

• Protune til billed-, video- og intervalbilledetilstande 

• Bithastighed på 100 Mbps 

• H.264 (AVC) + H.265 (HEVC) MP4-videoformat 

• Overlejring af data 

• Anerkendelse af ansigter, smil, blink og motiver 

• Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi 

• Appen GoPro 

• Automatisk sikkerhedskopiering til skyen med et GoPro-abonnement3 

• Klar til hurtig opladning 

• Kompatibel med GoPro skruer og tilbehør4 

 
Indhold 

• HERO9 Black kamera 

• Bæretaske 

• Genopladeligt batteri 

• Buet hæfteparentes 

• Monteringsspænde + tommelfingerskrue 

• USB-C-kabel 
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Funktioner + fordele 

Video i 5K Optag fantastiske videoer med op til 5K-opløsning, perfekt til at 
holde alle detaljer, selv når der zoomes ind. Hero9 Black har en ny 
23.6MP sensor, der er en reel kraftcenter. Det giver natur-til-livet 
billede skarphed, jævn bevægelse og horisont udjævning i kameraet, 
der altid imponerer. 

Billeder af 20 MP med 
SuperPhoto 

Tag skarpe billeder i professionel kvalitet med 20 MP skarphed. Og 
med SuperPhoto kan HERO9 Black automatisk vælge den bedste 
fotobehandling til dig, så det er super nemt at tage flotte billeder. 

Modulsystem, der 
kan udvides 

Hero9 Black Mods2 giver dig muligheder. Vil du have en linse, der 
giver dig billeder med låst horisont tilstand og uovertruffen 
stabilisering? Hent Max-objektivmodulet. Vil du fremhæve emnet? 
Så er belysningsmodulet noget for dig. Vil du have mikrofoner og 
endnu flere tilslutningsmuligheder? Du skal blot tilføje 
mediemodulet for at tilpasse. 

Indbygget 
monteringsspænde 

Du behøver ikke længere at bære rundt på en separat ramme. Du 
skal blot folde den foldbare stativ, fastgøre kameraet med et beslag 
og starte. 

Frontdisplay + 
bagskærm 

Den nye, større back touch-skærm på HERO9 Black er nem at bruge, 
og den helt nye frontskærm gør det nemt at komponere og styre 
kameraet intuitivt. 

Kraftfuldt batteri 30 % længere batterilevetid takket være et større batteri på 1720 
mAh. 1 Det giver dig mulighed for at tage billeder og filme mere 
uden at skulle skifte batteri, og det giver kameraet strøm nok, selv 
når det er koldt. 

HyperSmooth 3,0 Oplev den ultimative stabilitet med vores mest avancerede 
videostabilisering nogensinde. HyperSmooth 3,0 gir horisont 
udjævning i kameraet og et løft i alle indstillinger.  

Udligning af horisont Horisont udjævning i kameraet (op til 45% tilt) er nu muligt takket 
være den nye digitale linse til lineær + horisont udjævning - hvilket 
gør billedet lige og stabilt. 

TimeWarp 3,0 Tag fortryllende intervalskud, mens du kører langs vejen, går eller 
bevæger sig på anden måde. TimeWarp 3.0 stopper tiden og bevarer 
øjeblikkene. Speed Ramp er en ny funktion, hvor du kan vælge 
faktisk hastighed (nu med lyd) eller halveret hastighed, når du 
optager. 

Intuitiv 
berøringsskærm 

Kameraets berøringsskærm gør det nemt at styre kameraet. afspille 
videoer eller tage en selfie i HERO-tilstand. 

Streaming på 1080p Stream i 1080p på sociale medier, få HyperSmooth stabilisering, når 
du sender via GoPro app, og gemme materiale på dit SD-kort, så du 
kan tjekke det ud senere. 
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Webcam-tilstand Tilslut HERO9 Black til maskinentfor at sende på 1080 p i fuld HD. 
Brug GoPro-monteringer til at montere dit webcam på den bedst 
mulige måde. 

Robust og vandtæt Skyd under de hårdeste forhold. Det er meget rent og vandtæt ned 
til 10 m allerede, når du pakker det ud. ut. 

Avancerede 
funktioner 

HERO9 Black leveres med avancerede funktioner – et komplet sæt 
smarte optagelsesmuligheder ud over blot at trykke på 
udløserknappen. Avancerede funktioner omfatter HindSight, 
LiveBurst, planlagt optagelse og optagelse længde. 

HindSight HindSight er designet, så du aldrig går glip af et øjeblik igen. Denne 
kraftfulde nye funktion begynder at optage video 30 sekunder, før 
du trykker på optageknappen. HindSight optager  tar opp 30 
sekunder, før du trykker på udløserknappen – og alt det derefter – 
indtil du stopper optagelsen.  opptaket. 

LiveBurst (andet) Skyd det, der sker 1,5 sekunder før og efter billedet, og vælg 
derefter din favorit for at få det bedste billede eller den video, der 
kan deles. 

Planlagt optagelse Denne funktion giver dig mulighed for at fremme starttidstallet for 
billedet. På forhånd. 

Optagelængde Denne funktion giver dig mulighed for at vælge, hvor længe HERO9 
Black vil optage, før den stopper automatisk. 

Natvideo med 
mellemrum 

Optag utrolige interval videoer om natten i 4K med 2,7 4:3, 1440p  
eller 1080p - med al den behandling i kameraet. 

Forudindstillinger + 
brugerdefinerede 
forudindstillinger 

HERO9 Black er færdig og anbefalede video presets for Standard, 
Aktivitet, Cinema, og Slow Motion. Du kan også oprette dine egne 
brugerdefinerede forudindstillinger for hurtigt at få adgang til dine 
foretrukne indstillinger. 

Digitale objektiver At tage episke billeder er lige så nemt som at vælgeen digital linse. 
Nu kan du skifte mellem smal, lineær, vidvinkel, SuperView og 
lineær + horisont udjævning. 

Stemmestyring Styr kameraet med din stemme med 14 stemmekommandoer som 
"GoPro tage et billede."  Selv når kameraet er slukket, kan du sige 
"GoPro turn ontænde". HERO9 Black forstår engelsk (amerikansk, 
britisk, australsk og indisk), kinesisk (mandarin), fransk, tysk, 
italiensk, japansk, koreansk, portugisisk (brasiliansk), russisk, spansk 
(europæisk og amerikansk) og svensk. 

Stående retning Tag billeder og optag video i stående retning, perfekt til Snapchat og 
Instagram Stories. 

Timer (timer) Få fat i gruppebilledet eller gruppevideoen. Timeren gør det nemt at 
tage en GoPro selfie eller samle hele flokken i billeder. 

RAW-billede RAW-tilstand giver maksimal fleksibilitet, er tilgængelig for interval 
foto og burst skydning, og virker også i sekvenser med et eller flere 
billeder. 
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8x Slowmotion Alt ser episk i slowmotion. Høj billedhastighed video af 1080p og 
240b / s - med HyperSmooth 3,0 stabilisering - giver op til 8x 
slowmotion. 

USB-C-overførsel til 
Android-enheder 

Overfør hurtigt fotos og videoer via USB-C-kabel. Perfekt, når du vil 
have den traditionelle forbindelse. Kompatibel med Android-
enheder. 

Bithastighed på 100 
Mbps  

Opret billeder i studiekvalitet med bithastigheder på op til 100 
Mbps. 

HEVC-videoformat Fyld ikke hele SD-kortet. Høj effektivitet Video Coding (HEVC) giver 
dig mulighed for at skrumpe filstørrelser uden at reducere 
billedkvaliteten. 

Overlejring af data + 
GPS 

Se din placering, højde og hastighed på skærmen ved at føje 
dataoverlejringer til dine videoer i GoPro-appen. Mulighederne er 
speedometer, GoPro logo, GPS spor, højde, kort, hastighedsgrænse 
og G-power. 5.5.1 

Anerkendelse af 
ansigter, smil, blink 
og motiver 

HERO9 Black genkender smil, blink og meget mere. 

Appen GoPro Den app giver dig mulighed for at fjernstyre kameraet, starte og 
afslutte optagelse og uploade fotos. De plus, du kan redigere enkelte 
eller flere klip og dele dem – alt sammen fra din telefon. 

Abonner på GoPro 1 opstænd automatisk alle billeder og videoer i skyen. Et GoPro-
abonnement giver dig også den ultimative ro i sindet med et 
erstatningskamera i tilfælde af skader. 3, 2011 

Klar til hurtig 
opladning 

Supercharger-strømforsyningen er et tilbehør, der oplader batteriet 
op til 35 % hurtigere. 6 

Understøttelse af 
GoPro-monteringer + 
tilbehør 

Skyd verden med 45 kompatible monteringer og tilbehør, 4 inklusive 
moduler til at gøre dit HERO9 Black-kamera til et  bærbart kraftværk. 

 
Fodnoter 

1 Sammenlignet med HERO8 Black. 
2 Sælges separat. 
3 GoPro er en abonnementstjeneste, der er tilgængelig i nogle lande. 
4 Ikke kompatibel med Karma drone eller karma greb. 
5 Gps-funktionen på kameraet skal kunne indsætte GPS-dataoverlejringer i videoer ved hjælp 
af GoPro-appen. 
6 Sammenlignet med en almindelig 5V 1A USB-oplader. 
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Se mere på partner.gopro.com 
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