
Hepsi Bir Arada
8K 360° VR Kamera



7680*3840  24 fps
8K video kamera içi birleştirme

8192*4096
Gerçek zamanlı

fotoğraf birleştirme

3840*1920  30fps
Bağımsız canlı yayın

İşletim Sistemi
Android tabanlı sistem

3.1 inch Dokunmatik Ekran
Yüksek çözünürlüklü

512 GB
UFS teknolojisi

yüksek hızlı dahili depolama

4 * 12 MP
Sony CMOS sensör

4 * F2.8
Aspherical balık gözlü lensler

9-eksenli
Jiroskop stabilizasyonu

4G / Wi-Fi
Üstün kablosuz bağlantı

Değiştirilebilir Ayarlar
HDR / ISO / EV / WB /

Birleştirme odağı

7200 mAh
3.5 saat kesintisiz çekim

ÖZELLİKLER



Hepsi Bir Arada Çözüm,
Tüm Çekiminizi Tek Cihazla Yapın

3.1 inç dokunmatik ekran, gerçek zamanlı tepki

8K Kamera, Görüntüleme, Video veya resim birleştirme, 
önizleme, yayınlama, ayar düzenleme ve canlı yayın gibi 
fonksiyonları gerçek zamanlı olarak yapmanızı sağlayan 
yüksek çözünürlüklü 3,1 inç dokunmatik ekrana sahiptir.



8K videoları ve fotoğrafları birleştirin

Geleneksel pro-seviye 8K 360° VR kameraların aksine, 
8K Kamera çekim sonrası bilgisayarlarda herhangi bir 
işlem gerektirmez. 8K panoramik video veya fotoğraf 
çeker ve fotoğraf makinesine kaydeder.

7680*3840 8K
Anında veya sonradan birleştirme

Geleneksel birleştirme 
yöntemlerinde 5-10 kat daha hızlı



PC ‘ye ihtiyaç duymadan kolay kullanım

360 ° 8K Kamera
Basit ve pratik

Diğer 8K 360 ° Kameralar
Karmaşık ve zaman alıcı

Daha hızlı birleştirme ve daha az bekleme

1 dakikalık 8K bir video için birleştirme süreleri

Anlık birleştirme

Kameradan dahili birleştirme

PC birleştirme

Anında

2 dakika

10 dakika



4G hücresel / Wi-Fi desteği 5G modül yükseltme               |               50 Mbps'ye kadar bit hızı               |               Canlı akış sırasında kayıt

Bağımsız 4K canlı yayın

8K Kamera hem ethernet hem de 4G hücresel / çift bantlı Wi-Fi bağlantısı ile,
yerleşik sunucusundan bilgisayarsız olarak 4K panoramik içerik yayınlayabiliyor.



Çok hassas GPS | Haritada mavi çizgilerle yerel Google Sokak Görünümü oluşturun

Sokak Görünümü fotoğrafçıları için optimize edildi
Google Haritalar Sokak Görünümü hazır kamera olan 8K Kamera, yerleşik ultra hassas GPS 

özelliğine sahiptir ve Google Haritalar'a tek tıklamayla yüklemeyi destekler.



Akıllı İşletim sistemi ile daha fazla olanak
Kullanılması kolay ve geliştirilebilir

8K Kamera, kullanıcı dostu ve yükseltilebilir Android tabanlı işletim sistemi kullanmaktadır.
Ayrıca, OTA (şebeke yoluyla güncelleme) güncellemeleri ve iyileştirmeleri kamera yazılımına düzenli olarak 

aktarılmaktadır.



Tam fonksiyonlu USB-C - birçok çevre birimi için destek

Tam işlevli bir USB-C bağlantısı ile 8K Kamera, harici ekran, mikrofon ve 
powerbank gibi birçok farklı çevre birimine uyumludur.

Şarj Monitör    Mikrofon       Cihaz



Küçük ama son derece güçlü

Tek elle kullanıma uygun

8K Kamera süper kompakt bir yapıya sahiptir ve sadece 690g ağırlığındadır. Herhangi bir 
çantaya veya büyük bir cebe kolayca sığar.



Etkili Performans
8K Kamera, çarpıcı 8K panoramik içerikler oluşturmak için grafik işleme için yüksek performanslı bir

AI işlemcisi (Yapay Zeka İşlemcisi) ve yüksek derecede optimize edilmiş algoritmalara sahiptir.

50 mikrosaniye düzeyinde kare 
senkronizasyonu

Gerçek zamanlı birleştirme ve 
optik akış birleştirme

4 objektif için gerçek zamanlı renk 
senkronizasyonu



512 GB UFS yüksek hızlı depolama

512GB UFS yüksek hızlı depolamaya sahip 8K Kamera, 6,5 saatten fazla 8K video veya 26.000 
panoramik fotoğraf saklar.



7200mAh çıkarılabilir yüksek kapasiteli batarya
7200mAh çıkarılabilir yüksek kapasiteli bir pille, 8K Kamera 3.5 saate kadar 8K video çekebilir

-- bu, herhangi bir 360 derece kamerada en uzun pil ömrüdür. --



8K Kamera ile çekilmiş örnek resimler



8K Kamera ile çekilmiş örnek resimler



0312 238 22 55
info@gpsturk.net
www.geomaticsgroup.com
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