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MARKNADSFÖRINGSTEXT 
HERO10 Black 
 
Produktdesign 
För att fira denna milstolpe till kamera och dess revolutionerande nya GP2-motor har HERO10 
Black en särskild GoPro-logotyp i cyanblått på framsidan och en matchande HERO10 Black-
logotyp på sidan. Det gör det också lättare att särskilja den från HERO9 Black, som har samma 
utformning. HERO10 Black är helt kompatibel med alla HERO9 Black-moduler och tillbehör.  
 
Produktinformation 
Lång 
 

Maxad hastighet och ultimat enkelhet samsas i den mest kraftfulla GoPro-
kameran någonsin, HERO10 Black. Är du redo för dubbelt så hög prestanda? Det 
revolutionerande nya GP2-chippet spelar in 5,3K-video med dubbla 
bildfrekvensen,1 foton i 23 MP, har förbättrad prestanda i svagt ljus och 
imponerande HyperSmooth 4.0-videostabilisering i alla lägen. För att göra det 
enklare för dig är HERO10 molnansluten – så fort du laddar den överförs dina 
bilder automatiskt till molnet.2 Med din GoPro-prenumeration och Quik-appen 
får du ett komplett ekosystem för din GoPro med kraftfulla, lättanvända 
redigeringsverktyg och en plats där du kan samla dina bästa bilder på ett och 
samma ställe. Och även när det blir tuffa tag kan du ta med dig HERO10 Black 
överallt tack vare dess robusta och vattentäta konstruktion. 
 

Medellång Maxad hastighet och ultimat enkelhet samsas i den mest kraftfulla GoPro-
kameran någonsin, HERO10 Black. Det revolutionerande nya GP2-chippet spelar 
in 5,3K-video med dubbla bildfrekvensen,1 foton i 23 MP, har förbättrad 
prestanda i svagt ljus och imponerande HyperSmooth 4.0-videostabilisering i alla 
lägen. För att göra det enklare för dig är HERO10 molnansluten – så fort du 
laddar den överförs dina bilder automatiskt till molnet.2  
 

Kort Maxad hastighet och ultimat enkelhet samsas i den mest kraftfulla GoPro-
kameran någonsin, HERO10 Black. 
 

 
Viktiga kameraspecifikationer 
• Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240 och mer/videoloop/8x slowmotion/15,8 MP stillbilder  
• Foto: 23 MP/2x zoom/enstaka foto/nattfoto/LiveBurst/25 b/s serietagning/RAW 
• Intervallfoto: TimeWarp-video/intervallvideo/fotografering med intervall/nattvideo med 

intervall/nattfotografering med intervall 
• Löstagbart uppladdningsbart batteri på 1 720 mAh 
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Kompatibla lägen och funktioner 
• Kompatibel med GoPro-moduler 
• Inbyggda fästen 
• HyperSmooth 4.0 med horisontutjämning i kameran 
• TimeWarp 3.0 
• SuperPhoto och HDR 
• Nattvideo med intervall 
• Digitala objektiv 
• Streaming i 1 080 p 
• Webbkameraläge 
• Avancerade funktioner: HindSight, LiveBurst, schemalagd tagning, inspelningslängd 
• Robust och vattentät ned till 10 m 
• Röststyrning med 14 kommandon på 11 språk och 6 språkvarianter 
• 3 mikrofoner med avancerad vindbrusreducering  
• Stereoljud + RAW-ljud 
• RAW-foton 
• Förinställningar + anpassade förinställningar 
• Skärmgenvägar 
• Stor 2,27-tums bakre pekskärm med pekzoom 
• 1,4-tums främre skärm för förhandsvisning eller status 
• Stående orientering 
• Timer 
• HiLight-tagg 
• 8x slowmotion 
• Protune för foto-, video- och intervallfotolägen 
• Bitfrekvens på 100 Mbit/s 
• H.265 (HEVC) + H.264 (AVC) MP4-videoformat 
• Dataöverlägg 
• Igenkänning av ansikten, leenden, blinkningar och motiv 
• Teknik för Wi-Fi och Bluetooth 
• GoPro-appen 
• Automatisk överföring till molnet med GoPro-prenumeration 
• Redo för snabbladdning 
• Kompatibel med GoPro-fästen och -tillbehör 
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Funktioner 
Revolutionerande 
processor 

Snabbare. Jämnare. Bättre. Den kraftfulla nya GP2-motorn är 
banbrytande – snabb prestanda, följsamma pekkontroller och 
dubbla bildfrekvensen ger otroligt stabila tagningar. GP2-
systemchippet har utformats särskilt för GoPro och är vårt 
snabbaste system någonsin.  

Högupplösta foton + 
videor, hög bildfrekvens 
 

 

De skarpaste GoPro-bilderna någonsin. HERO10 har uppgraderats 
till otroliga 23 MP-foton och 5,3K-videoupplösning vid 60 b/s och 
erbjuder dubbla bildfrekvensen för otroligt stabila rörelser. 
Dessutom finns 8x slowmotion vid 2,7K och du kan pausa videor 
och ta stillbilder på 15,8 MP från 5,3K-video som blir fantastiska.  
 

Otrolig bildkvalitet 
 

Spela in häpnadsväckande 5,3K-video med 91 % högre upplösning 
än 4K och otroliga 665 % mer än 1 080 p. HERO10 Black ger bättre 
detaljer, mer realistiska texturer och bättre kontrast än alla tidigare 
HERO-kameror – även i svagt ljus. Ett nytt vattenavstötande, 
hydrofobt linsskydd som stöter bort vatten och hjälper till att 
eliminera linsöverstrålning och andra artefakter gör dina foton och 
videor ännu mer imponerande. 
 

HyperSmooth 4.0  HyperSmooth har aldrig varit jämnare, och det är enkelt att alltid 
ställa in den bästa stabiliseringen. Dessutom får du ännu bättre 
prestanda i svagt ljus och horisontutjämning med högre 
lutningsgräns, så att dina bilder ser helt raka ut när du vill.  
 

Snabb och tillförlitlig 
anslutning 
 

Superenkelt, supersnabbt. Det är enkelt och smidigt att överföra 
foton och videor från din molnanslutna GoPro till telefonen. Du kan 
välja mellan enkel trådlös överföring via Quik-appen eller en 
blixtsnabb trådbunden anslutning via USB.3 Dessutom har du 
obegränsad molnlagring med smidig automatisk överföring. Koppla 
bara in kameran när du är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk hemma så 
sköter kameran resten.4 
 

Ny främre skärm + 
prestandaförbättringar 

Det är enklare än någonsin att komponera tagningarna när du 
videobloggar eller tar selfies med den högkvalitativa främre LCD-
skärmen med jämnare bildfrekvens och skarpa detaljer. 
Pekkontrollerna är dessutom snabba, så slutaren är mer följsam. 
Streaming med HERO10 Black ser bättre ut än någonsin, och 
webbkamerafunktionerna är enkla och smidiga.  
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Robust och vattentät 
ned till 10 m 

HERO10 Black är helt vattentät och tåligare än någonsin, och är 
tillräckligt mångsidig för alla äventyr. Tack vare kamerans robusta 
konstruktion tål den tuffa tag och långa sessioner, oavsett om du 
plöjer fram genom lera, snö eller vatten (ned till 10 m). Det hållbara 
och reptåliga linsskyddet ger ännu mer skydd och kan enkelt bytas 
ut vid behov.  
 

Batteri med lång 
batteritid 

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med hög kapacitet på 
1 720 mAh ger massor av kraft, så att du kan ägna mer tid åt att 
filma och mindre tid åt att byta batteri.  
 

Max-objektivmodul Sätt på Max-objektivmodulen för det bredaste synfältet någonsin 
på en HERO-kamera – hela 155 grader – samt få oslagbar Max 
HyperSmooth-stabilisering.  
 

Webbkamera + 
streaming 

Använd din GoPro som den häftigaste tillgängliga webbkameran. 
Du kan utnyttja dessa mångsidiga funktioner även när du streamar. 
Dina tagningar kommer att se otroligt stadiga ut när du 
videobloggar nästa gång med enastående jämn HyperSmooth-
stabilisering och skarp upplösning. 
 

Avancerade funktioner  
 

Ta bilden på enklast möjliga sätt med avancerade funktioner som 
LiveBurst och spela in 1,5 sekunder före och efter tagningen. Och 
även om du trycker på slutaren för sent spelar HindSight in upp till 
30 sekunders tagning innan du börjar spela in – så att du aldrig 
missar ett ögonblick. Det finns dessutom lägen för schemaläggning 
och inspelningslängd, så att du inte behöver tänka på att ställa in 
kameran varje gång.   
 

Inbyggda fästen Det tar bara några sekunder att byta fäste tack vare det inbyggda, 
vikbara stället. Ingen ram behövs – öppna, anslut och kör. Och inte 
nog med det – alla häftiga tillbehör till HERO9 Black är kompatibla 
med HERO10 Black.  
 

Förinställningar Gör det superenkelt – välj bara en förinställning för en viss 
situation. HERO10 Black levereras fullt redo med lägena Standard, 
Aktivitet och Bio. Du kan också skapa egna anpassade 
förinställningar för snabb åtkomst till dina favoritinställningar. 
 

GPS-
informationsstickers 

Aktivera den här funktionen och få animerade överlägg i realtid 
som visar hastighet, höjd, spårposition och G-krafter. Det är ett 
visuellt sätt att visa upp statistik och ge dina videor en professionell 
karaktär.  
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Fotnoter 
1 Jämfört med HERO9 Black med GP1. 
2 I Wi-Fi-nätverket hemma. GoPro-prenumeration krävs.  
3 Kräver USB-C till C eller USB-C till A + Apple Lightning till USB-kameraadapter, beroende på 
enhet. 
4 Kräver GoPro-prenumeration. GoPro-prenumeration finns i utvalda regioner. Du kan säga upp 
tjänsten när du vill. Mer information om bl.a. tillgänglighet finns på gopro.com.  
 

 
Se mer på partner.gopro.com 
 
3025 Clearview Way | San Mateo, CA 94402, USA 
De faktiska produktspecifikationerna kan variera, och alla funktioner och andra 
produktspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande eller åtagande. 
GoPro, HERO och deras respektive logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör GoPro, Inc. i USA och andra länder. Bluetooth-logotypen är ett registrerat varumärke 
som tillhör Bluetooth SIG Inc., och all användning av detta märke ska ske med licens. Alla övriga 
varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2021 GoPro, Inc. Med ensamrätt. 
 


