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GoPro pomaga ludziom dzielić się sobą na nowe, ekscytujące sposoby. 
Czy jest to surfowanie, czy bieganie za dziećmi, współtworzymy chwile, 
którymi dzielimy się z innymi.

I to się liczy. Tak jak dzień spędzony w górach z przyjaciółmi jest lepszy 
niż spędzony samotnie, tak wierzymy, że dzielenie się naszą wspólną 
pasją sprawia, że życie ma większy sens.





CAPTURE DIFFERENT







Po prostu najlepsza z 
dotychczasowych kamer GoPro.



PROSTE STEROWANIE 
JEDNYM PRZYCISKIEM

4K30 / 1440p80 /
1080p120

ZAAWANSOWANA 
REDUKCJA SZUMU WIATRU

STABILIZACJA OBRAZU

AUTOMATYCZNE 
PRZESYŁANIE DO CHMURY

ZDJĘCIA RAW + WDR

WODOSZCZELNOŚĆ

12MP / 30 KL./S BURST 
/  TIME LAPSE

WI-FI + BLUETOOTH®

STEROWANIE GŁOSOWE

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

OZNACZANIE 
LOKALIZACJI

ZDJĘCIA FILMY

GPS

10M

HERO5 Black to łatwa w użyciu, 
najbardziej zaawansowana z 
dotychczas oferowanych kamer 
GoPro, co osiągnięto dzięki możliwości 
nagrywania filmów 4K, funkcjom 
sterowania głosowego i stabilizacji 
obrazu, prostej obsłudze jednym 
przyciskiem, wyświetlaczowi 
dotykowemu i wodoszczelnej 
konstrukcji.







Najlepsza, tylko mniejsza.



Kamera HERO5 Session 
umożliwia filmowanir w 
jakości 4K, prosta obsługa 
jednym przyciskiem i funkcja 
sterowania głosowego, a 
wszystko to dostępne w małej, 
wytrzymałej i wodoszczelnej 
konstrukcji.

4K30 / 1440p60 /
1080p90

ZAAWANSOWANA 
REDUKCJA SZUMU WIATRU

STABILIZACJA OBRAZU

WODOSZCZELNOŚĆ

10MP / 30 FPS BURST /  
TIME LAPSE

WI-FI + BLUETOOTH®

STEROWANIE GŁOSOWE

ZDJĘCIA FILMY

10M

AUTOMATYCZNE 
PRZESYŁANIE DO CHMURY

PROSTE STEROWANIE 
JEDNYM PRZYCISKIEM







Tak mała, tak prosta.



Kamera HERO Session jest 
gotowa do każdej przygody 
dzięki prostej obsłudze 
jednym przyciskiem i 
kompaktowej, wodoszczelnej 
konstrukcji.

ŁATWE STEROWANIE 
JEDNYM PRZYCISKIEM

 1440p30 / 1080p60

ZAAWANSOWANA 
REDUKCJA SZUMU WIATRU

WODOSZCZELNOŚĆ

8MP / 10 FPS BURST /TIME 
LAPSE

WI-FI + BLUETOOTH®

ZDJĘCIA FILMY

10M





Więcej niż dron.







Karma™ podróżuje z Tobą. Mieści się w 
dołączonym, lekkim plecaku, który jest 
wygodny i komfortowy.

ULTRA KOMPAKTOWY



Nigdy nie pilotowałeś drona? Nowi piloci 
będą latać bezpiecznie, a zaawansowani 
wykorzystają wszystkie możliwości 
Karmy.

ŁATWY W PILOTAŻU



Z RĘKI + 
Z MOCOWANIA
Stabilizator Karmy może być 
zamocowany do dołączonego Karma 
Grip, pozwalając na tworzenie 
ultrapłynnego materiału z ręki lub z 
mocowań.



ZABIERZ ZNAJOMYCH 
NA POKŁAD
Aplikacja GoPro Passenger ™ App pozwala Twoim 
znajomym na podgląd i kontrolę GoPro podczas lotu.





CREATE DIFFERENT





Subskrypcja GoPro Plus ułatwia dostęp, edycję i udostępnianie Twoich materiałów z 
GoPro - kiedykolwiek, gdziekolwiek.

Automatycznie przesyłaj 
swoje zdjęcia i filmy 
bezpośrednio do chmury z 
HERO5 lub komputera.

Uzyskaj dostęp do swoich 
materiałów w chmurze za pomocą 
telefonu, a następnie stwórz 
i udostępnij niesmowity film, 
wykorzystując aplikację Quik™.

Ciesz się ekskluzywnym 
dostępem do koszulek, bluz, 
czapek i innych artykułów na 
gopro.com.



CAPTURE 
Podgląd na żywo, 
odtwarzanie + pełna 
kontrola kamery.

QUIK  
Niesamowite montaże 
stworzone w prosty sposób.

Uchwyć i twórz niesamowite filmy na 
poczekaniu. Nasze aplikacje w wersji 
mobilnej i na komputer sprawią, że to 
będzie niezwykle proste.

APLIKACJE



QUIK  | Desktop 
Automatyczne pobieranie 
i wysyłanie materiałów do 
chmury. Łatwe narzędzie 
do opowiadania historii 
i ogromna biblioteka 
podkładów muzycznych 
sprawiają, że stworzenie 
niesamowitego filmu jest 
proste.





WEAR IT. 
MOUNT IT. 

LOVE IT.



REMO
(Wodoszczelny pilot sterowania 
głosem)

Wodoszczelny pilot 
Remo pozwala poprawić 
skuteczność sterowania 
głosowego kamerami 
HERO5 Black lub HERO5 
Session™ znajdującymi się 
poza zasięgiem. 



SEEKER
Seeker to plecak, który jest 
kompatybilny z bukłakiem 
na wodę i zawiera 
wbudowane mocowanie na 
klatce piersiowej i ramieniu 
pozwalające na łatwy 
montaż Twojego GoPro 
bezpośrednio do plecaka.



CHESTY
(Szelki)

W łatwy sposób 
zarejestrujesz wciągające 
filmy i zdjęcia ze swojej 
klatki piersiowej.

THE STRAP
(Ręka + Nadgarstek + Ramię + Noga)

Przymocuj swoje GoPro 
do ręki, nadgarsta, 
ramienia lub nogi, by 
uchwycić ultra wciągające 
ujęcia POV, jedyne w 
swoim rodzaju selfies i 
więcej. 

HEAD STRAP + 
QUICKCLIP
Zamocuj GoPro na 
głowie dzięki Head Strap 
lub użyj QuickClip do 
zamocowania kamery 
na czapce daszkiem do 
tyłu lub innych cienkich 
przedmiotach.



THE HANDLER
(Pływający uchwyt)

3-WAY™  
Grip | Arm | Tripod

Pływający uchwyt do ujęć 
ręcznych w wodzie i na 
lądzie. Idealne do selfie i 
POV.

Wszechstronne mocowanie 
może zostać użyte na 3 
sposoby: jako rączka do 
kamery, kijek lub statyw.



JAWS:  
FLEX CLAMP

GOOSENECK SUCTION CUP

Zaciśnij mocowanie 
kamery GoPro na 
przedmiotach o średnicy od 
0.6cm do 5cm. 

Giętka szyjka zapewnia 
wszechstronną regulację 
położenia kamery, dzięki 
czemu uchwycimy szeroki 
zakres perspektyw.

Zamocuj GoPro na 
samochodzie, łodzi, 
motocyklu i innych 
przedmiotach. Testowane do 
prędkości 240 km/h.

THE JAM
(Regulowane mocowanie muzyczne)

Zamocuj swoje GoPro na 
instrumencie lub elemencie 
wyposażenia sceny, by 
pokazać Twoim fanom z 
unikalnej perspektywy próby, 
występy i jam session.



SURFBOARD 
MOUNTS
Zamocuj swoje GoPro do 
różnego rodzaju desek 
surfingowych, kite’owych, 
SUP’a, kajaków lub do 
innego sprzętu, gdzie 
potrzebne jest mocne 
trzymanie kamery.

BODYBOARD 
MOUNT

Zamocuj swoje GoPro 
do bodyboardu, desek 
surfingowych typu soft top 
lub piankowych SUP’ów. 
Mocowanie instaluje się w 
kilku prostych krokach, tak 
jak mocowanie do leasha.

GUN / ROD / 
BOW MOUNT
Uchwyć wciągający 
materiał z przodu lub tyłu 
lufy, wędki, łuku.

FETCH™
 

(Mocowanie na psa)

Zarejestruj świat z psiej 
perspektywy. Uprząż 
posiada mocowania 
kamery na grzbiecie i 
klatce piersiowej dla 
różnorodności ujęć. 



LARGE TUBE 
MOUNT
(Roll bar + Rury + Inne)

PRO HANDLEBAR 
/ SEATPOST / 
POLE MOUNT

PRO SEAT RAIL 
MOUNT

Kompaktowe, aluminiowe 
mocowanie, które zostało 
zaprojektowane dla 
profesjonalnych kolarzy 
i motocyklistów. Pro 
Handlebar / Seatpost / 
Pole Mount pozwala na 
zamocowanie kamery 
na rurach o średnicy od 
22,2mm do 35mm.

Kompaktowe, 
aluminiowe mocowanie, 
zaprojektowane dla kolarzy 
i rowerzystów. Pro Seat Rail 
Mount pozwala na ujęcie 
skierowane w przeciwną 
stronę.

Szybko zamocuj kamerę 
GoPro do roll barów i rur 
o średnicy od 3,5 do 6,35 
cm. Obrotowa podstawa 
360° z przyciskiem 
pozwala na filmowanie 
pod dowolnym kątem.

BALL JOINT 
BUCKLE
Natychmiast dostosuj 
kąt Twojego GoPro z tym 
wygodnym mocowaniem 
kulkowym.



HELMET FRONT 
+ SIDE MOUNT

LOW PROFILE 
HELMET 
SWIVEL MOUNT 
(dla kamer HERO Session™)

Zamocuj swoje GoPro z 
przodu lub z boku kasku. 
Dzięki szybkozłączce 
Swivel Mount, z łatwością 
dostosujesz kąt kamery.

Low Profile Swivel Mount 
dla HERO Session jest 
ultra kompaktowym 
mocowaniem, które 
zostało zoptymalizowane 
pod kątem mocowania z 
boku kasku. 

VENTED 
HELMET STRAP 
MOUNT
Zamocuj swoje GoPro do 
każdego wentylowanego 
kasku rowerowego, 
narciarskiego, kajakowego 
lub podobnego kasku 
sportowego.

NVG MOUNT

Zamocuj kamerę GoPro 
do każdego kasku, hełmu 
wyposażonego w płytkę 
mocującą NVG (Night 
Vision Goggles).



REMOVABLE 
INSTRUMENT 
MOUNTS

TRIPOD 
MOUNTS

Zamocuj GoPro do 
swojej gitary, perkusji, 
klawiszy, gramofonu 
lub innego instrumentu 
z łatwym do usunięcia, 
niepozostawiającym 
śladów mocowaniem 
samoprzylepnym.

Przymocuj GoPro do 
każdego standardowego  
statywu z mocowaniami 
Tripod Mount.

CURVED + 
FLAT ADHESIVE 
MOUNTS
Przymocuj swoje GoPro do 
zakrzywionych i płaskich 
powierzchni za pomocą 
tych niezwykle mocnych, 
wodoodpornych mocowań 
samoprzylepnych.

GRAB BAG
Worek z mocowaniami i 
częściami zamiennymi. 
Zawiera zakrzywione 
i płaskie mocowanie 
samoprzylepne, dwie 
szybkozłączki, ramię 
pivot, oraz długie i krótkie 
śruby.

Przymocuj GoPro do każdego statywu standardowego z mocowaniami Tripod Mount



Wygodnie ładuje jednocześnie dwie baterie 
HERO5 Black. Zestaw zawiera zapasową baterię 
litowo-jonową 1220mAh do HERO5 Black.

SMART REMOTE

DUAL BATTERY  
CHARGER + BATTERY (HERO5 Black) 

SUPERCHARGER
(Międzynarodowa ładowarka z dwoma portami)

RECHARGEABLE BATTERY 
(HERO5 Black)

PORTABLE POWER PACK

AUTO CHARGER

Kontroluj swoje GoPro zdalnie w odległości 
do 180m przy pomocy tego poręcznego i 
wodoszczelnego pilota.

Supercharger o mocy 27,5W (międzynarodowa 
ładowarka z dwoma portami) ładuje dwa 
urządzenia GoPro jednocześnie. Port USB-C ładuje 
kompatybilne urządzenia GoPro od 20 do 70% 
szybciej niż standardowa ładowarka USB 5V 1A.

Użyj tej litowo-jonowej baterii 1220mAh jako 
zapasowej lub wymiennej baterii do Twojego 

Portable Power Pack o pojemności 6000mAh 
jest w stanie naładować dwie kamery GoPro 
w 2,5 godziny i może być stosowany jako 
zewnętrzne źródło zasilania przy dłuższym czasie 
rejestrowania. Może naładować również telefon i 
inne urządzenia.

Dzięki dwóm portom USB, możesz naładować 
jednocześnie dwie kamery GoPro. Obsługuje 
jednoczesne ładowanie i nagrywanie. Dodatkowo 
ładuje telefony i inne urządzenia.



(do kamer HERO5 Session™ i 
HERO Session)

(do HERO5 Black)

CASEY 
(Etui na kamerę + mocowania + akcesoria)

Casey jest idealnym rozwiązaniem do 
przechowywania w podróży kamer, mocowań i 
akcesoriów GoPro.

Wyposaż swoje HERO5 Black na ekstremalne 
aktywności i nurkowanie poniżej 60m.

SUPER SUIT
(Dodatkowa ochrona + Dive Housing do HERO5 Black) FLOATY

Łatwa do zauważenia gąbka do kamer GoPro.

BLUE WATER DIVE FILTER 
(do Super Suit)

Filtr do nurkowania w wodach niebieskich 
zapewnia korektę kolorów przy filmowaniu na 
głębokościach od 5 do 21 m.

Filtr do nurkowania w wodach zielonych 
zapewnia korektę kolorów przy filmowaniu na 
głębokościach od 5 do 21 m.

GREEN WATER DIVE FILTER 
(do Super Suit)

BLUE WATER SNORKEL FILTER 
(HERO5 Black)

Filtr do nurkowania w wodach niebieskich 
zapewnia korektę kolorów przy filmowaniu na 
głębokościach do 10 m.



Zobacz pełną linię 
mocowań + akcesoriów

gopro.com





IT’S A GOPRO, 
GO FOR IT.



TY USZKODZISZ, 
MY WYMIENIMY.



Więcej szczegółów na shop.gopro.com/care / Usługa będzie dostępna w Europie w 2017 roku / Warunki + zasady na gopro.com/care/terms

ROZSZERZONA GWARANCJA 

WSPARCIE TECHNICZNE PREMIUM

GWARANCJA NA PRZYPADKOWE ZNISZCZENIE

SZYBKA WYMIANA KAMERY

LATA
GWARANCJI
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