WindSlayer

Capa protetora de espuma contra vento
Essa capa protetora de espuma contra vento reduz o barulho do vento
para melhorar a captura do áudio durante atividades de alta velocidade
ou em ambientes com muito vento. Criado para usar com o The Frame
ou para fotos manuais apenas com a câmera. O material de espuma
flexível envolve a câmera para um encaixe seguro e estica para fácil
remoção. Inclui dois WindSlayers e uma bolsa.

RECURSOS + BENEFÍCIOS

Melhora a captura de áudio

Tipo do produto:

Acessório

Disponível a partir
de:

6.07.15

Código UPC:

818279011012

Número do modelo:

AFRAS-301

Nome do produto:

WindSlayer (Capa protetora
de espuma contra vento)

Embalagem:

Caixa

DIMENSÕES

(L x C x A):

Unidade única:

6,5 cm x 15,5 cm x 20,5 cm

Unidade única:

2,56 pol. x 6,10 pol. x
8,07 pol.

Pacote principal (6):

32,5 cm x 21,69 cm x 22,5 cm

Pacote principal (6):

12,80 pol. x 8,54 pol. x
8,86 pol.

Reduz o barulho do vento para aumentar a captura do áudio durante condições de alta
velocidade e com muito vento.

PESO
Unidade única:

66,36 g

Ajustável à câmera sozinha ou ao The Frame

Unidade única:

0,146 lbs

Pacote principal (6):

800 g

Pacote principal (6):

1,76 lbs

Criado para uso com fotos manuais apenas com a câmera ou com a câmera montada no
The Frame.

Material de espuma flexível

Garante um encaixe seguro. Estica para fácil remoção.

Inclui uma bolsa

Junte seus WindSlayers e outros acessórios GoPro na bolsa inclusa.

Nota sobre o produto: Caso sua câmera GoPro esquente demais, ela foi projetada para se autodesligar
como forma de proteção contra superaquecimento. Utilizar o WindSlayer pode aumentar a temperatura
da sua câmera e causar seu desligamento. Se isso acontecer, deixe-a parada e espere-a esfriar antes de
tentar utilizá-la novamente.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

COMPATIBILIDADE

• 2 WindSlayers

• HERO4 Black + Silver

• The Frame

• Bolsa

• HERO3+

• N
 ão compatível com nenhuma caixa
ou acessório BacPac™

• HERO3

Veja mais em partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402
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