
 

 
                                                                                                                                                               21-11-2011   

www.comercialfoto.pt | http://lojab2b.comercialfoto.pt 
 
 

A COMERCIALFOTO apresenta 

WINGMAN HD 
Câmara de acção à prova de água mais leve do mundo 
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Waterproof WingmanHD é uma Câmara de Acção à prova de água, 

uma câmara POV HD (Point-of-View), compacta com um menu de fácil 

utilização que grava vídeo de alta definição 1080p, 720p, WVGA ou vídeo 

QVGA, com sensor de 8 megapixéis, foco automático e balanço de 

brancos. 

A objectiva com um ângulo de cobertura de 150 graus fixa, ajustada à 

percepção humana com uma visão periférica e sem a distorção de olho de 

peixe, que muitas vezes acompanha as objectivas de ângulo mais amplo. 

Tempo de disparo opcional, modo temporizador automático pode ser 

configurado para tirar fotos em intervalos definidos entre zero e 60 

segundos. 

Além de se tornar a câmara de acção mais leve do mundo, a Delkin 

adicionou recursos chaves, tais como LCD de 1,5 polegadas, zoom digital 

de 3x, um sistema de montagem universal para permitir uma integração 

perfeita entre foto e equipamento de vídeo.Com um design robusto, mas 

de construção leve.  

A Wingman HD é compatível com a gama de acessórios Delkin Fat Gecko, 

mas também com todos os artigos que utilizem um encaixe universal ¼ -

20 de montagem. A combinação de todos ao acessórios com a Wingman 

HD,permite aos usuários capturar imagens realistas de saltos, quedas 

livres, tornando-a na máquina ideal para os variadíssimos desportos 
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radicais, sem qualquer peso extra ou interferência, particularmente em 

ambientes extremos." 

 

 

Contem modo de espera para proteger a vida da bateria durante o tempo 

de inactividade e permitir a reactivação imediata de vídeo ou de captura 

de imagem com o pressionar de um botão. 

LCD de reprodução na câmara permite ao usuário saltar, avançar, 

retroceder e até mesmo apagar arquivos para libertar mais espaço em 

tempo real, bem como imagens de revisão para garantir a precisão dos 

ângulos e posições de montagem, enquanto se encontra nas suas 

actividades. 

 De partilha e de recarga fácil através da entrada HDMI, com cabos A / V e 

USB, que permite aos usuários fazer upload de vídeo e partilha-los através 

do computador, TV Standard, ou de alta definição (HD). 

 Com carregador de corrente e isqueiro, dá ao usuário mais opções para a 

recarga, especialmente quando um computador não está sempre por 

perto. 
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A câmara Wingman HD inclui:  

1-Caixa estanque que pode submergir até 30 metros. 

1-Cartão memória Micro SD 8GB 

1-Bateria recarregável autonomia de 2,5 horas de gravação 

1-Carregador de Corrente 

1-Carregador de isqueiro  

1-Cabo USB 

1-Suporte para guiador bicicleta 

2- Suporte capacete (1 deles com Ventosa) 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                               21-11-2011   

www.comercialfoto.pt | http://lojab2b.comercialfoto.pt 
 
 

 

WINGMAN HD Especificações Técnicas: 

Sensor Imagem 8 Megapixéis CMOS (2592X1944) 

Formato Ficheiro Foto JPEG, 3 Megapixéis 2048x1536, 5 Megapixéis 
2560x1920,8 Megapixéis 3200x2400 

Vídeo 
Resolução HD 

1080p 1920x1080 pixéis, 30 fps 
720p 1280x720 pixéis, 60 fps 
WVGA 848X480, 60 fps 
QVGA 320X240, 30fps 

Formato Vídeo MOV H.264 

Formato Foto JPEG 

Armazenamento Micro SD / SDHC até 32GB 

Zoom Digital 3X 

AV Out NTSC/PAL Vídeo analógico Output 
HDMI alta definição Output 

Ligação PC USB 2.0 

Microfone Microfone integrado 

Bateria Recarregável 1100mAh 

Autonomia Aproximada 2.5 Horas  

Sistema Operativo Windows XP SP2, Vista, MAC OS 

Dimensões ( A x L x C ) 60mm X 80mm X 32,5mm 

Peso 85,5g 
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Acessórios Wingman HD 

 

� FAT GECKO ORIGINAL DUAL 
               SUCTION CAMERA MOUNT 
 

 
 

 

� FAT GECKO EXTENSION KIT 
 (FOR DUAL SUCTION & GATOR CAMERA MOUNTS) 

 

 
 

 



 

 
                                                                                                                                                               21-11-2011   

www.comercialfoto.pt | http://lojab2b.comercialfoto.pt 
 
 

 
 

 

 

 
� FAT GECKO DSLR CAMERA MOUNT 

 QUICK RELEASE ACCESSORY 

 

 

 
 

 
� FAT GECKO DSLR CAMERA MOUNT  

QUICK RELEASE PLATE ACCESSORY 

 

 
 

 

 

� FAT GECKO GARMIN 696 GPS MOUNT 
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� FAT GECKO MINI SINGLE SUCTION CAMERA MOUNT  

 

 

 
� FAT GECKO "GATOR" CLAMP CAMERA MOUNT 
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Sobre a Comercialfoto 
 

A Comercialfoto é uma empresa que se dedica à importação e distribuição de 

equipamentos fotográficos analógicos digitais, multimédia e electrónica de consumo. 

É representante exclusivo em Portugal de marcas conceituadas e de grande prestígio 

internacional. 

 

A sua missão é disponibilizar o melhor serviço, o maior valor e o acesso facilitado a um 

portfolio alargado de produtos de grande qualidade. 

O seu compromisso é ser um parceiro de confiança para todos os profissionais da 

fotografia, desde o mercado tradicional, grande distribuição e áreas mais 

especializadas, como a fotografia industrial, publicitária e social 

 

Mais Informações disponíveis para imprensa 

Cláudia Santos 

Marketing and Public Relations 

Comercialfoto, Lda. 

 

Rua Alexandre Herculano, n1- 2º A edifício Central Park | 2795-242 | Linda-a-Velha 

Tel: +351 21 712 10 00 | Fax.: + 351 21 712 10 09 

claudiasantos@comercialfoto.pt 


