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MARKETINGINFORMATIETEKST 
HERO10 Black 
 
Productontwerp 
Ter ere van deze zeer bijzondere camera en zijn revolutionaire nieuwe GP2-engine, heeft de 
HERO10 Black een speciaal cyaanblauw GoPro-logo aan de voorzijde en een bijpassend HERO10 
Black-logo aan de zijkant. Hierdoor is hij eenvoudig te onderscheiden van de HERO9 Black, die 
dezelfde vormgeving heeft. De Hero10 Black is volledig compatibel met alle HERO9 Black-modi 
en -accessoires.  
 
Productverhaal 
Lang 
 

Extreme snelheid en ultiem gebruiksgemak komen samen in de krachtigste GoPro 
ooit, de HERO10 Black. Klaar voor twee keer zo goede prestaties? De revolutionaire 
nieuwe GP2-chip maakt 5,3 K-video’s met een dubbele framerate1 en 23 MP-foto's, 
en biedt verbeterde prestaties bij weinig licht en verbluffende HyperSmooth 4.0-
videostabilisatie in alle modi. Om alles simpel te houden, is de HERO10 verbonden 
met de cloud. Zodra je hem oplaadt, wordt je beeldmateriaal automatisch 
geüpload naar de cloud.2 Het GoPro-abonnement en de Quik-app bieden je een 
ecosysteem, geoptimaliseerd voor je GoPro, met krachtige, gebruiksvriendelijke 
bewerkingstools en een locatie waar je de beste opnamen op één plek kunt 
bewaren. En als het er pas echt heet aan toe gaat, is het robuuste en waterdichte 
ontwerp van de HERO10 Black zo veelzijdig dat je hem overal mee naartoe kunt 
nemen. 
 

Medium Extreme snelheid en ultiem gebruiksgemak komen samen in de krachtigste GoPro 
ooit, de HERO10 Black. De revolutionaire nieuwe GP2-chip maakt 5,3 K-video’s met 
een dubbele framerate1 en 23 MP-foto's, en biedt verbeterde prestaties bij weinig 
licht en verbluffende HyperSmooth 4.0-videostabilisatie in alle modi. Om alles 
simpel te houden, is de HERO10 verbonden met de cloud. Zodra je hem oplaadt, 
wordt je beeldmateriaal automatisch geüpload naar de cloud.2  
 

Kort Extreme snelheid en ultiem gebruiksgemak komen samen in de krachtigste GoPro 
ooit, de HERO10 Black. 
 

 
Belangrijkste cameraspecificaties 
• Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240, en meer / video loopen / 8x slow motion / 15,8 MP frames  
• Foto: 23 MP / 2x zoom / Single Photo (Eén foto) / Nachtfoto / LiveBurst / 25-fps 

serieopnamen / RAW 
• Timelapse: TimeWarp-video / timelapse-video / timelapse-foto / timelapse-video bij nacht / 

timelapse-foto bij nacht 
• Verwisselbare oplaadbare accu van 1720mAh 
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Ondersteunde modi en functies 
• Compatibel met GoPro-modi 
• Ingebouwde bevestiging 
• HyperSmooth 4.0 met ingebouwde horizontaalstelling 
• TimeWarp 3.0 
• Superfoto en HDR 
• Timelapse-video bij nacht 
• Digitale lenzen 
• Livestreamen in 1080p 
• Webcammodus 
• Power Tools: HindSight, LiveBurst, Geplande Capture, Duur-capture 
• Robuust en waterdicht tot 10 m 
• Stembediening met 14 opdrachten in 11 talen en 6 accenten 
• 3 microfoons met geavanceerde windruisvermindering  
• Stereo- en RAW-audio 
• RAW-foto’s 
• Voorinstellingen en aangepaste voorinstellingen 
• Sneltoetsen op het scherm 
• Groot touchscreen van 2,27 inch met scherm aanraken om te zoomen aan de achterkant 
• Scherm van 1,4 inch biedt voorbeeld of status aan de voorkant 
• Staande modus 
• Timer 
• HiLight-tag 
• 8x slow motion 
• Protune voor de modi Foto, Video en Timelapse 
• Bitrate van 100 Mbps 
• H.265 (HEVC) en H.264 (AVC) MP4-video-indelingen 
• Gegevensoverlays 
• Gezichts-, glimlach-, knipper- en omgevingsdetectie 
• Wifi- en Bluetooth-technologie 
• GoPro-app 
• Automatisch uploaden naar de cloud met een GoPro-abonnement 
• Klaar voor snel opladen 
• Geschikt voor GoPro-bevestigingen en -accessoires 
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Aanbevolen instelling 
Revolutionaire 
processor 

Sneller. Vloeiender. Beter. De krachtige, nieuwe GP2-engine 
verandert de spelregels: vliegensvlugge prestaties, snel reagerende 
aanraakbediening en een dubbele framerate voor verbluffend 
vloeiende beelden. Het GP2-“systeem op een chip” is speciaal 
ontworpen voor het veeleisende karakter van de GoPro en is 
verreweg ons snelste systeem ooit.  
 

Foto’s met hoge 
resolutie en video’s, 
hoge framerate 
 

 

Stap over op de GoPro met het scherpste beeld ooit. De HERO10 is 
geüpgraded naar ongelooflijke 23 MP-foto’s en een videoresolutie 
van 5,3 K bij 60 fps. Hij biedt een dubbele framerate voor 
verbazingwekkend vloeiende bewegingen. Bovendien beschik je 
over 8x slow motion bij 2,7 K en kun je video’s pauzeren en 15,8 
MP-foto’s maken van 5,3 K-video’s die er geweldig uitzien.  
 

Ongelooflijke 
beeldkwaliteit 
 

Leg adembenemende 5,3K-video vast met een 91% hogere 
resolutie dan 4K en een ongelooflijke 665% meer dan 1080p. De 
HERO10 Black legt fijnere details, realistischere texturen en een 
beter contrast vast dan welke HERO-camera dan ook, zelfs bij 
weinig licht. Door een nieuwe waterafstotende, hydrofobe lenskap 
die water afvoert en lensflare en andere artefacten helpt 
voorkomen, worden je foto's en video's nog mooier. 
 

HyperSmooth 4.0  HyperSmooth is nog nooit zo vloeiend geweest en het is altijd 
eenvoudig om de beste stabilisatie in te stellen. Bovendien biedt 
hij nog betere prestaties bij weinig licht en horizontaalstelling met 
een hogere kantellimiet, zodat je beeldmateriaal er kaarsrecht 
uitziet wanneer je dat wilt.  
 

Snelle, betrouwbare 
connectiviteit 
 

Supereenvoudig, supersnel. Foto’s en video’s overdragen van je 
GoPro met cloudverbinding naar je telefoon kan op eenvoudige en 
flexibele wijze. Je hebt de keuze om moeiteloos draadloos te 
uploaden via de Quik-app of om razendsnel verbinding te maken 
via een USB-kabel.3 Je hebt ook de beschikking over onbeperkte 
cloudopslag met probleemloos automatisch uploaden. Je hoeft 
alleen maar je camera aan te sluiten wanneer je verbinding hebt 
met je wifithuisnetwerk en de camera doet de rest.4 
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Nieuw scherm aan 
voorzijde en 
prestatieverbeteringen 

Opnamen maken voor vlogs en selfies gaat beter dan ooit dankzij 
het hoogwaardige lcd-scherm aan de voorzijde met een 
vloeiendere framerate en scherpe details. De aanraakbediening is 
ook vliegensvlug, waardoor de sluiter sneller reageert. 
Livestreaming met de HERO10 Black ziet er beter uit dan ooit en de 
eenvoudige webcamfuncties functioneren probleemloos.  

Robuust en waterdicht 
tot op 10 meter diepte 

De HERO10 Black is volledig waterdicht, robuuster dan ooit 
tevoren en veelzijdig genoeg voor elk avontuur. De robuuste 
constructie kan tegen een stootje, of je nu door modder, sneeuw 
of water raast (tot op een diepte van 10 meter). De duurzame en 
krasbestendige lenskap biedt nog meer bescherming en kan indien 
nodig eenvoudig worden vervangen.  
 

Accu met lange 
levensduur 

De oplaadbare 1720 mAh lithium-ionaccu met grote capaciteit 
levert een enorme hoeveelheid energie, zodat je meer tijd kunt 
besteden aan het maken van opnamen en minder tijd kwijt bent 
aan het verwisselen van accu’s.  
 

Max Lens-module Plaats de Max Lens-module voor de breedste kijkhoek ooit op een 
HERO-camera, een verbazingwekkende 155˚, en feilloze Max 
HyperSmooth-stabilisatie.  
 

Webcam en 
livestreamen 

Gebruik je GoPro als de coolste webcam van dit moment. Met 
deze veelzijdige functie kun je livestreamen, waarbij je opnamen 
ongelooflijk stabiel blijven terwijl je vlogt over je volgende 
activiteit met vloeiende HyperSmooth-stabilisatie en scherpe 
resolutie. 
 

Power Tools  
 

Maak opnamen op de gemakkelijkste manier met Power Tools als 
LiveBurst. Hiermee leg je ook de 1,5 seconde voor en na de 
opname vast. En zelfs als je de sluiterknop te laat indrukt, leg je 
met de functie HindSight tot 30 seconden aan beeldmateriaal vast 
voordat je begint met opnemen. Hierdoor mis je nooit een 
moment. Er zijn ook modi voor geplande en duuropnamen. Deze 
kun je instellen en vervolgens vergeten.   
 

Ingebouwde bevestiging Het verwisselen van bevestigingen duurt slechts enkele seconden, 
dankzij de ingebouwde inklapbare bevestigingsplaatjes. Geen 
frame nodig – gewoon openen, aansluiten en gaan. Beter nog, elke 
geweldige accessoire voor de HERO9 Black is compatibel met de 
HERO10 Black.  
 

  



 
Marketinginformatietekst | HERO10 Black 

 

Voorinstellingen Maak alles supereenvoudig – kies gewoon een voorinstelling voor 
elke situatie. De Hero10 Black is klaar om te knallen met de modi 
Standard, Activity en Cinematic. Je kunt zelfs aangepaste 
voorinstellingen maken voor snelle toegang tot je favoriete 
instellingen. 
 

Gps-prestatiestickers Schakel deze functie in en ontvang realtime geanimeerde overlays 
die je snelheid, hoogte, baanpositie en G-krachten weergeven. Dit 
is een visuele manier om je statistieken weer te geven en je video’s 
een professionele uitstraling te geven.  
 

 
Voetnoten 
1In vergelijking met de HERO9 Black met GP1. 
2Binnen je wifithuisnetwerk. GoPro-abonnement vereist.  
3Vereist USB-C naar C of USB-C naar A en Apple Lightning naar USB-adapter voor de camera, 
afhankelijk van het apparaat. 
4Hiervoor is een GoPro-abonnement vereist. GoPro-abonnement beschikbaar in bepaalde 
regio’s. Je kunt je op elk moment afmelden. Ga voor meer informatie en beschikbaarheid naar 
gopro.com.  
 

 
Meer informatie op partner.gopro.com 
 
3025 Clearview Way | San Mateo, CA 94402 
De daadwerkelijke productkenmerken kunnen afwijken en alle functies en kenmerken van het 
product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en verplichting worden gewijzigd. GoPro, 
HERO en hun respectievelijke logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 
GoPro, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Het Bluetooth-merk en de Bluetooth-
logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en voor het gebruik van 
dergelijke handelsmerken is een licentie verkregen. Alle andere handelsmerken zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2021 GoPro, Inc. Alle rechten voorbehouden. 
 


