
Construído para adaptar-se

Flexibilidade total. Sem compromissos. A única câmara de acção que fotografa 360

e grandes ângulos com apenas a troca de uma lente.

Estabilização de imagem suave, não importa qual das lente esteja a 

utilizar. O poderoso RS Core agora oferece estabilização FlowState na 

câmara quando emparelhado com as lentes grande angulares. Nenhuma 

edição necessária. 

4x mais megapixels. Capture os detalhes extras que aqueles momentos 

perfeitos merecem, com melhores cores e iluminação. 

Grave imagens 6K ultra-detalhadas que ficariam em casa em um filme 

de Hollywood, com uma proporção clássica de 2,35:1 para visualização em 

widescreen.

*Em breve

https://lojab2b.comercialfoto.pt/lojas-marca/insta360/camaras-acao-360/art-CINRSGPB/insta360-one-rs-1-inch-edition.aspx


Desbloqueie um mundo de possibilidades criativas com uma 

câmara de acção 360 que filma, estabiliza e edita vídeos de 5,7K sem 

precisar de equipamento extra.

A Insta360 ONE X2 suporta fotografias e vídeos HDR, que permite fotografias com um melhor alcance dinâmico e iluminação natural. 

 

Abrande o centro da ação. Com o bullet time torna-se melhor e mais fácil juntamente com o bloqueio de horizonte. smart speed-ramping 

e com todos os outros acessórios. Com o PureShot realça as fotografias com pouca luminosidade, reduzindo o ruído e preservando os 

detalhes. 

 

Uma caracteristica ideal para vloggers e criadores individuais é a existencia de duas câmaras, podendo ajustar o campo de visão e com 

diferentes níveis de zoom através da aplicação,

https://lojab2b.comercialfoto.pt/lojas-marca/insta360/camaras-acao-360/art-CINOSXXA/insta360-one-x2.aspx


A câmara de acção mais pequena do mundo

Use-o, prenda-o, monte-o: a Insta360 GO 2 é o Homem-Aranha das câmaras - 

adere a qualquer coisa. Graças ao seu formato minúsculo e a uma série de acessórios 

embutidos, o GO 2 pode ir onde outras câmeras de ação não podem. 

O seu poderoso íman integrado permite a sua utilização direta na sua camisa. O Easy 

Clip prende o GO 2 ao seu chapéu para que possa obter uma foto POV sem esforço. 

 

Sempre estável: Não importa onde monta o GO 2, os algoritmos de estabilização e 

nivelamento de horizonte do FlowState da Insta360 eliminam todos os movimentos e 

oscilações. Com as mãos libertas e a estabilização FlowState, você pode correr, 

saltar ou pedalar sem limitações.

https://lojab2b.comercialfoto.pt/lojas-marca/insta360/camaras-acao-360/art-CING2XXA/insta360-go2.aspx



