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RECURSOS + BENEFÍCIOS

ITENS INCLUSOS

1. Câmera HERO5 Black 
2. The Frame (HERO5 Black)
3. Bateria recarregável (HERO5 Black)
4. Fivela de montagem
5. Suportes curvo + plano com adesivo
6. Cabo USB-C (não exibido)21 543

Notas de rodapé
1O GoPro Plus é um serviço por assinatura disponível em alguns territórios. Cancele a qualquer 
momento. Para realizar o envio automático para a nuvem, a câmera deve estar conectada a uma 
tomada de energia AC (não inclusa), ter  a bateria totalmente carregada e estar inscrita no GoPro 
Plus. Acesse o site gopro.com/plus para saber mais e conferir a disponibilidade.
2O desempenho do carregamento pode variar com base nas condições de carregamento.

CONTROLE SIMPLES 
COM UM BOTÃO

4K30 / 1440p80 /
1080p120

REDUÇÃO 
AVANÇADA DE 
RUÍDO DE VENTO

ESTABILIZAÇÃO DE 
VÍDEO

FOTOS RAW + WDR

À PROVA D’ÁGUA 

12 MP / DISPARO CONTÍNUO 
DE 30 QUADROS POR 
SEGUNDO /  LAPSO DE 

TEMPO

WI-FI + BLUETOOTH

CONTROLE POR 
VOZ

DISPLAY DE TOQUE

CAPTURA DE 
LOCALIZAÇÃO

FOTO VÍDEO

GPS

10 METROS 
(33 PÉS)

A HERO5 Black é a GoPro mais potente e fácil de usar 
de todos os tempos, graças aos seus recursos, como 
vídeos de 4K, controle de voz, simplicidade de um só 
botão, display de toque e design à prova d'água. Vídeo 
suave e estabilizado, áudio nítido e captura de fotos 
com qualidade profissional combinam com o GPS para 
fazer da HERO5 Black a melhor câmera GoPro. Envie 
filmagens diretamente para a sua conta GoPro Plus na 
nuvem para acessar facilmente em seu celular.1

Simplesmente a melhor GoPro de todas.

Praticidade

•  Um único pressionar do botão obturador liga a 
câmera e inicia a gravação automaticamente.

•  Com design durável, a HERO5 Black é à prova 
d'água até 10 m (33 pés) sem uma caixa.

•  Com visualização prévia e reprodução das suas 
imagens, mude as configurações e edite a sua 
filmagem, tudo na sua GoPro.

•  Aproveite o controle sem as mãos de sua GoPro 
usando simples comandos de voz. 

Conectada

•  Wi-Fi e Bluetooth facilitam a conexão com 
aplicativos GoPro, acessórios e muito mais.

•  Captura o local onde suas fotos e vídeos são tiradas. 

Qualidade de captura
 
•  Vídeos 4K e fotos 12 MP incríveis nos modos único, 

com disparo contínuo e com lapso de tempo.

•  A HERO5 Black captura vídeos incrivelmente 
suaves, de maneira manual ou montada em seu 
equipamento favorito, e muito mais.

• A HERO5 Black filtra o ruído do 
   vento automaticamente. 

•  O processamento avançado de imagem proporciona 
uma qualidade deslumbrante de vídeo e fotos em 
condições de baixa luminosidade.

•  O processamento de áudio avançado captura os 
canais de áudio esquerdo e direito, em estéreo. 

•  As fotos em RAW oferecem mais flexibilidade 
quando se usa um software avançado de edição 
de fotos.

•  O modo Foto WDR captura detalhes adicionais de 
sombras e destaques na cena.

•  Configurações de ajuste perfeito de exposição com 
um simples controle de exposição na tela.

A versátil família GoPro

•  Carregue A HERO5 Black até 20% mais rápido2 
com o Supercharger GoPro opcional (carregador 
internacional com duas portas). 

•  Capture a vida de um jeito totalmente novo com 
mais de 30 suportes de montagem e acessórios 
GoPro, incluindo Karma™, 3-Way™, Remo e 
muito mais.

ENVIO 
AUTOMÁTICO 
PARA A NUVEM



APLICATIVOS GOPRO

Capture e crie vídeos incríveis em qualquer lugar. Nossos aplicativos móveis e para desktop facilitam tudo. Consiga os 
aplicativos GoPro gratuitamente em gopro.com/apps.

VÍDEO

RESOLUÇÃO 

4K

2,7K

2,7K (4:3)

1440p 

1080p

960p

720p

480p/WVGA

FPS �NTSC/PAL�

30,1 25,1 24

60,2 50,2 48,2 30, 25, 242

30, 25

80, 60, 50, 48, 30, 25, 24

120,3 90,1 80,4 60, 50, 48, 30, 25, 24

120, 60, 50

240,5 120, 100,4 60, 50, 30,7 257

240

CAMPO DE VISÃO �FOV�

SuperView™, amplo

SuperView, amplo, médio, linear

Amplo

Amplo

SuperView, amplo, médio, linear, estreito

Amplo

SuperView, amplo, médio, estreito

Amplo

FOTO

FOTO + FOTO 
NOTURNA
12MP (Amplo)

DISPARO CONTÍNUO
12 MP @ 30 fps

LAPSO DE TEMPO
Intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 10, 

30, 60  segundos

1Disponível somente no campo de visão amplo.
2Disponível somente nos campos de visão amplo, médio e linear.
3Disponível somente no campo de visão amplo.
4Disponível somente no campo de visão amplo e estreito.
5Disponível apenas em FOV estreito.
6Disponível somente nos campos de visão SuperView e amplo.
7Disponível somente no campo de visão amplo, médio e estreito 

Notas de rodapé

LAPSO NOTURNO
Intervalos automáticos (padrão),

4, 5, 10, 15, 20, 30 segundos;
Inervalos de 1, 2, 5, 30, 60 minutos

QUIK | Desktop
Importe automaticamente e envie suas imagens para a nuvem. 
Ferramentas simples para contar histórias e uma ampla biblioteca 
de trilhas sonoras facilitam a criação de vídeos incríveis.

CAPTURE
Visualização ao vivo, reprodução
+ controle total da câmera.

QUIK™ 

Edições incríveis e fáceis.

de trilhas sonoras facilitam a criação de vídeos incríveis.


