Actionkameror

Denver
AC-1300
Konsumentkontakt
denver-electronics.com
Cirkapris (kronor)
350
Produktinformation
Upplösning, video
HD Ready
Framerate (bildrutor per sek.)
30
vid maxupplösning
Upplösning, foto (megapixel)
5
Dimensioner (mm)
55x23x32
Vikt (gram)
28

GoPro
Hero 4 Black

Kodak
PixPro SP360

Panasonic
HX-A500

Polaroid
Cube

Ricoh
WG-M1

Rollei
Youngstar

Sony
X1000V

gopro.com
4 450

jkiltd.com
4 000

panasonic.se
4 000

polaroid.com
1 200

ricoh-imaging.se
2 300

rollei.com
400

sony.se
5 800
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1440x1440 / Full HD

4K

Full HD

Full HD

HD Ready

4K

30

30
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30

30

30

24
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58x40x24
88

10
42x50x38
103

16
60x94x27/69x27x27*
128 / 31*

6
35x35x35
46a

14
67x90x43
151

5
62x43x27
46

9
24x52x89
114

Omdöme
Många och tydliga
Kräver ﬂera knappAnonyma knappar
Diademet som man
knappar. Hög
tryck för att få igång.
En knapp sköter allt.
försvårar. Skyddsbär kameran med
fästpinne gör
Levereras med 18
Kräver eftertanke
skalet känns väldigt
på huvudet fungerar
kameran vinglig
olika tillbehör
för att komma igång.
enkelt, men
inte med hjälm.
och tung på huvudet.
och fästen.
det fungerar.

Enkelt att starta
inspelningen. Bra
knapplås för
inspelningsknappen.

Handhavande

Små men tydliga
knappar. Svårt att få
fästet att sitta
stadigt på hjälmen.

Enkel meny och
display. I särklass
snabbast montering. Sitter bäst
på hjälmen.

Bildkvalitet

Tål inte skakningar.
Överdrivna färger
och ljusa partier blir
helt vita. För hårt
komprimerad.

Naturliga färger,
bra detaljrikedom
och skärpa.
Tål viss skakning.

Billigast
och minst.

Enklast att använda.
Bra bildkvalitet.
Kan ﬁlma Full-HD
i 120 bps.

Kan ﬁlma
i 360 grader.
Okej bildkvalitet.

I princip
oanvändbar
för actionssporter.

Ingen
bildstabilisering.

Sämre bildkvalitet
när man beskär
ﬁlm från 360-läget.

Skarp ﬁlm när
kameran är stilla,
men det blir fullständigt kaos
när den rör på sig.

Bra detaljrikedom,
skärpa och
fungerade
bildstabilisering.

Bilden bänder hit
och dit när kameran
rör sig men där
emellan är ﬁlmen
detaljrik och
nästan skarp.

Bra detaljrikedom
och skärpa.
Naturliga färger.

Filmar nästan ur
samma perspektiv
som ögat.
Bra bildkvalitet.

Sötast.

Bra bildkvalitet.
Utbytbara frontlinser ändrar
brännvidd.

Okej bildkvalitet.
Prisvärd.

Bra bildkvalitet.
Mest eﬀektiv
bildstabilisering.

Otymplig.
Funkar inte
med hjälm.

Usel bildkvalitet.

Tung.
För högt fäste.

Väldigt plastig.

Svårt att få fästet
att sitta stadigt
på hjälmen. Dyr.

Skarp ﬁlm med bra Anpassar sig snabbt
detaljrikedom.
vid förändrade ljusNågot onaturliga förhållanden. Filmen
färger.
har naturliga färger.

* Panasonic HX-A500 består av två enheter, en kamera- och lagringsenhet.

Fakta och bild: Testfakta i maj 2015

