DRIFT GHOST-S

skutecznie łączy najwyższą wydajność,
kompletność z prostotą obsługi oraz najdłuższym czasem pracy baterii.

20 listopad, 2013 – Los Angeles – DRIFT INNOVATION, brytyjska firma projektująca i
produkująca znane i uznane kamery sportowe w oparciu o ścisłą współpracę ze
sportowcami całego świata, z radością przedstawia - najbardziej wydajna, najbardziej
kompletna i najdłużej pracująca kamera sportowa - model DRIFT GHOST-S.
Najnowszy produkt jako jedyny na rynku skutecznie łączy najlepsze parametry obrazu z
3,5 godzinną pracą baterii. Co bardzo istotne – nie ucierpiały na tym łatwość obsługi i
wyjątkowa ergonomia urządzenia czyniąc produkt najbardziej kompletną ofertą „prosto
z pudełka”.

DRIFT GHOST-S w porównaniu z bardzo udanym i wielokrotnie wyróżnionym
modelem DRIFT HD GHOST to przede wszystkim zupełnie nowe podzespoły i funkcje:
- nowy, siedmioelementowy, znacznie ostrzejszy obiektyw
- najnowszy przetwornik Sony™ CMOS
- dużo wydajniejszy procesor obrazu
- tryb 60 kl./s. w 1080p oraz 120 kl./s. w 720p dla ujęć typu „slow motion”
- 3,5 godziny ciągłej pracy na baterii
- tryby obrazu: NORMALNY, ŻYWY, SŁABE OŚWIETLENIE*
- zmienny BITRATE**
- znacznie lepsze i ostrzejsze zdjęcia w jakości 12 MP
- poprawiona obsługa Wi-Fi z nową opcję CLONE MODE, umożliwiającą sterowanie
kilkoma kamerami GHOST-S jednocześnie przy pomocy tylko jednej z nich
- funkcja ODZYSKIWANIA PAMIĘCI (w przypadku nagłego zerwania zasilania)
- tryb rejestracji trasy CAR DVR bez konieczności podłączania do instalacji 12V
- obsługa kart micro SD do 64GB
*Najnowsza kamera sportowa DRIFT GHOST-S to po raz pierwszy możliwość wyboru
trybu rejestrowanego obrazu. Użytkownik może wybrać opcje: NORMALNY, ŻYWY oraz
SŁABE ŚWIATŁO dopasowując w ten sposób charakter finalnego materiału do aktualnych
potrzeb i warunków. Kamera również automatycznie dopasuje ilość klatek/s. do
zapewnienia odpowiedniego naświetlenia każdej z nich.
** Do rejestracji jeszcze lepszej jakości DRIFT GHOST-S oferuje także wybór natężenia
strumienia danych (BITRATE) do 35 Mbit/s.

Pomimo zmian najważniejszych podzespołów kamera DRIFT GHOST-S zapewnia
wszystkie zalety modelu poprzedniego, w tym:
- wbudowany, 2 calowy ekran LCD, pokryty szkłem ochronnym CORNING® GORILLA®
GLASS, znacznie ułatwiający obsługę, podgląd kadru i natychmiastowy dostęp do
zarejestrowanych materiałów
- dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania w zestawie, informujący o statusie pracy
kamery na odległość do 10 metrów
- jedyną w swoim rodzaju funkcję rejestracji video wybranych momentów po ich
wydarzeniu tj. VIDEO TAGGING
- korekcję ekspozycji
- wyjątkową łatwość montażu i kadrowania niezależnie od miejsca, dzięki funkcjom
obracania obiektywu o 300 stopni oraz obracania klipsa montażowego.
- obsługę Wi-Fi, dzięki której użytkownik może obsługiwać jedną kamerę zdalnie za
pomocą smartfonu/tabletu (platformy Android/iOS)
- wodoodporność do 3 metrów bez zbędnych kasetek
- wbudowany gwint fotograficzny ¼ cala
- kompatybilność z obecnymi akcesoriami, w tym z kasetką wodoodporną do 60 metrów
- wyjście VIDEO (HDMI); wejście MIC (3,5 mm), wyjście/wejście mini USB
Kamera będzie dostępna na rynku całego świata 26 listopada b.r., niemniej już dziś
Autoryzowani Dilerzy DRIFT w Polsce oferują przedsprzedaż tego modelu, więcej
informacji w zakładce „GDZIE KUPIĆ?” na stronie polskiego dystrybutora:
www.driftinnovation.pl
Sugerowana cena brutto kamery DRIFT GHOST-S – 1599 zł, w pudełku również:
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