
Midland H9 to najnowsza kamera plasująca się na szczycie oferty.  Obudowa  

o wyjątkowo małej głębokości i wspaniała, prawdziwa rozdzielczość  4k przy 

30 klatkach na sekundę.  

Oprócz znakomitej rozdzielczości kamera wyposażona jest w uznawany za 

najlepszy na rynku chipset video Ambarella. 

Dzięki wbudowanemu sensorowi Panasonic rozmiar wykonywanych zdjęć 

sięga 14 MP. 

Transmisja WiFi pozwala na zdalne przeglądanie i współdzielenie nagranego 

materiału przez aplikację Midland H9 dostępną na IOS i Android. 
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H9 C 1405 

 



  H9 posiada obiektyw o szerokim polu widzenia 170° wspomagany stabilizacją obrazu,  

  aby rejestrować ostry i czytelny materiał nawet w najtrudniejszych warunkach. 

  Tylna ściana kamery to 2” wyświetlacz, na którym można wyświetlać nagrane filmy 

  i podglądać na żywo rejestrowany właśnie obraz. 

  Wodoodporne etui utrzymuje szczelność przy zanurzeniu do głębokości 30 m. 

    
    

  Kamera pracuje w trybie Video, Foto, Odtwarzanie, Zdjęcia poklatkowe. Potrafi też  

  wykonać serię szybkich zdjęć, dająca szansę uwiecznić ten jeden, właściwy moment. 

  H9 posiada zakładany na rękę pilot zdalnego sterowanie 2,4 GHz (nie jest  

  wodoodporny). 

 

     
 

  Do uchwytów zawartych w komplecie dodano nowe mocowanie na kierownicę, 

  pozwalające komfortowo rejestrować obraz podczas jazdy motocyklem. 

  Zgodna ze standardem 2014/53/UE 

   

  Zawartość opakowania 

� Kamera H9 

� Etui wodoodporne do 30 m 

� Pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz 

 



� Mocowanie do powierzchni zakrzywionych 

� Mocowanie do powierzchni płaskich 

� Mocowanie szybkorozłączalne x2 

� Mocowanie statywowe 

� Mocowanie standardowe fotograficzne 

� Mocowanie na kierownicę 

 
 

 

 

 

 

 

� Ramka adaptacyjna 

� Pętle 

 

Podstawowe możliwości 

• Rozdzielczość 4K@30fps, 2,7K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps 

Ambarella chipset 

• Obiektyw o szerokim kącie widzenie 170° 

• Zdjęcia 14 MP sensor Panasonic 

• WiFi na dystansie do 15 m (aplikacje IOS i Android) 

• Wbudowany, kolorowy LCD wyświetlacz 2” 

• Video/Foto/Zdjęcia poklatkowe/Odtwarzanie 

• Zapis: karta pamięci klasy 10 o pojemności do 64 GB (nie dołączona) 

• Akumulator Li-Ion o pojemności 1050 mAh 

• Wymiary: 58x40x29 mm 

• Wielojęzyczne menu (w tym polskie) 

 

 

 

 

 

  

 


