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MARKNADSFÖRINGSTEXT 
HERO9 Black 
 
Produktinformation 

Lång 
 

Mer kraft. Bättre skärpa. Mer stabilitet. Den banbrytande svarta HERO9 Black 
har en överlägsen sensor på 23,6 MP som ger fantastisk video i 5K och otroliga 
foton på 20 MP. En helt ny skärm ger förhandsvisning i realtid framtill för enkel 
inramning, medan en stor bakre pekskärm med pekzoom ger snabb och intuitiv 
kontroll. HERO9 Black har många nya kraftfulla funktioner, som HindSight, och 
stöder även streaming och webbkameraläge. Lägg till HyperSmooth 3.0, 
inbyggda fästen och 30 % längre batteritid1 så har du mer av allt – i en ytterst 
tålig och vattentät kamera. Tillgängliga moduler som en ultrabred Max-
objektivmodul, belysningsmodul, visningsmodul och mediamodul ger dig ännu 
fler kreativa alternativ. 
 

Medellång HERO9 Black har en överlägsen sensor på 23,6 MP för video i 5K och foton på 
20 MP. Lägg till en ny främre skärm, en bakre pekskärm med pekzoom, 30 % 
längre batteritid1 och HyperSmooth 3.0 så har du mer av allt du gillar. 
 

Kort Den banbrytande HERO9 Black har en överlägsen sensor på 23,6 MP för bättre 
upplösning, fler pixlar och mer av allt. 

 
Viktiga kameraspecifikationer 
• Video: 5K 30 b/s, 4K 60 b/s, 2,7K 120 b/s, 1 440 p 120 b/s, 1 080 p 240 b/s med 

mera/videoloop/8x slowmotion/stillbilder på 14,7 MP  
• Foto: 20 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 

 
Kompatibla lägen och funktioner 
• HERO9 Black-moduler2 
• Inbyggda fästen 
• HyperSmooth 3.0 med horisontutjämning i kameran 
• TimeWarp 3.0 
• SuperPhoto och HDR 
• Nattvideo med intervall 
• Digitala objektiv 
• Streaming i 1 080 p 
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• Webbkameraläge 
• Avancerade funktioner: HindSight, LiveBurst, schemalagd inspelning, inspelningslängd 
• Robust och vattentät ned till 10 m 
• Röststyrning med 14 kommandon på 11 språk och 6 språkvarianter 
• 3 mikrofoner med avancerad reducering av vindbrus  
• Högtalare1 
• 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.264 (AVC) + H.265 (HEVC) MP4-videoformat 
• Dataöverlägg 
• Igenkänning av ansikten, leenden, blinkningar och motiv 
• Teknik för Wi-Fi och Bluetooth 
• GoPro-appen 
• Automatisk säkerhetskopiering till molnet med en GoPro-prenumeration3 
• Redo för snabbladdning 
• Kompatibel med GoPro-fästen och -tillbehör4 

 
Innehåll 
• HERO9 Black-kamera 
• Bärväska 
• Uppladdningsbart batteri 
• Böjt häftfäste 
• Monteringsspänne + tumskruv 
• USB-C-kabel 
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Funktioner + fördelar 
Video i 5K Spela in fantastiska videor med upplösning i upp till 5K, perfekt för 

att behålla alla detaljer även vid inzoomning. HERO9 Black har en ny 
sensor på 23,6 MP som är ett riktigt kraftpaket. Den ger 
verklighetstrogen bildskärpa, jämna rörelser och horisontutjämning i 
kameran som alltid imponerar. 

Foton på 20 MP med 
SuperPhoto 

Ta skarpa foton i proffskvalitet med en skärpa på 20 MP. Och med 
SuperPhoto kan HERO9 Black automatiskt välja den bästa 
bildbehandlingen för dig, så det är superenkelt att ta bra bilder. 

System med 
utbyggbara moduler 

HERO9 Black-modulerna2 ger dig alternativ. Vill du ha ett objektiv 
som ger dig bilder med låst horisont-läge och oslagbar stabilisering? 
Skaffa Max-objektivmodulen. Vill du belysa motivet? Då är 
belysningsmodulen för dig. Vill du ha mikrofoner och ännu fler 
anslutningsmöjligheter? Lägg bara till mediamodulen för att 
anpassa. 

Inbyggt 
monteringsspänne 

Du behöver inte längre bära runt på en separat ram. Fäll bara ut det 
vikbara stället, fäst kameran med ett fäste och sätt igång. 

Främre skärm + bakre 
pekskärm 

Den nya, större bakre pekskärmen med pekzoom på HERO9 Black är 
lätt att använda och den helt nya främre skärmen gör det enkelt att 
komponera och styra kameran intuitivt. 

Kraftfullt batteri 30 % längre batteritid tack vare ett större batteri på 1 720 mAh.1 Det 
gör att du kan fotografera mer utan att behöva byta batteri och det 
ger kameran tillräckligt med kraft även när det är kallt. 

HyperSmooth 3.0 Upplev en ultimat stabilitet med vår mest avancerade 
videostabilisering någonsin. HyperSmooth 3.0 ger horisontutjämning 
i kameran och en boost i alla inställningar. 

Horisontutjämning Horisontutjämning i kameran (upp till 45 % lutning) är nu möjligt 
tack vare det nya digitala objektivet för linjärt + horisontutjämning – 
det gör att fotot blir rakt och stabilt. 

TimeWarp 3.0 Ta förtrollande intervallfoton när du kör längs vägen, promenerar 
eller rör dig på annat sätt. TimeWarp 3.0 stannar tiden och bevarar 
ögonblicken. Speed Ramp är en ny funktion där du kan välja verklig 
hastighet (nu med ljud) eller halverad hastighet vid inspelning. 

Intuitiv pekskärm Arbeta smidigt. Kamerans pekskärm gör det enkelt att styra 
kameran. Du kan till exempel komponera din bild, spela upp 
videoklipp eller ta en selfie i HERO-läget. 

Streaming i 1 080 p Streama i 1 080 p på sociala medier, få HyperSmooth-stabilisering 
när du sänder via GoPro-appen och spara material på SD-kortet så 
att du kan kolla in det senare. 

Webbkameraläge Anslut HERO9 Black till datorn för att sända i 1 080 p i full HD. 
Använd GoPro-fästen för att montera webbkameran på bästa sätt. 
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Robust och vattentät Fotografera under de hårdaste förhållandena. HERO9 Black tål det. 
Den är riktigt tuff och vattentät ner till 10 m redan när du packar 
upp den. 

Avancerade 
funktioner 

HERO9 Black levereras med avancerade funktioner – en komplett 
uppsättning smarta inspelningsalternativ utöver att bara trycka på 
slutarknappen. Bland de avancerade funktionerna finns HindSight, 
LiveBurst, schemalagd inspelning och inspelningslängd. 

HindSight HindSight är framtaget för att du aldrig ska missa aldrig ett ögonblick 
igen. Den här kraftfulla nya funktionen börjar spela in video 30 
sekunder innan du trycker på inspelningsknappen. Tänk dig att ditt 
lilla fotbollsproffs gör mål för första gången. Hon gör sin segergest 
när du trycker på inspelningsknappen. HindSight spelar in 30 
sekunder innan du trycker på slutarknappen – och allt därefter – tills 
du slutar spela in. 

LiveBurst Fota av det som händer 1,5 sekund före och efter bilden och välj 
sedan favoriten för att få den bästa bilden eller delbara videon. 

Schemalagd 
inspelning 

Med den här funktionen kan du schemalägga starttiden för bilden i 
förväg. 

Inspelningslängd Med den här funktionen kan du välja hur länge HERO9 Black ska 
spela in innan den stoppas automatiskt. 

Nattvideo med 
intervall 

Filma otroliga intervallvideor på natten i 4K med 2,7 4:3, 1 440 p  
eller 1 080 p – med all bearbetning i kameran. 

Förinställningar + 
anpassade 
förinställningar 

HERO9 Black har färdiga och rekommenderade videoförinställningar 
för Standard, Aktivitet, Bio och slowmotion. Du kan också skapa 
egna anpassade förinställningar för snabb åtkomst till dina 
favoritinställningar. 

Digitala objektiv Det är lika enkelt att ta episka bilder som att välja ett digitalt 
objektiv. Nu kan du växla mellan smalt, linjärt, vidvinkel, SuperView 
och linjärt + horisontutjämning. 

Röststyrning Styr kameran med rösten med 14 röstkommandon som ”GoPro ta 
foto”. Till och med när kameran är avstängd kan du säga ”GoPro sätt 
på”. HERO9 Black förstår engelska (amerikansk, brittisk, australisk 
och indisk), kinesiska (mandarin), franska, tyska, italienska, japanska, 
koreanska, portugisiska (brasiliansk), ryska, spanska (europeisk och 
amerikansk) och svenska. 

Stående orientering Ta foton och spela in video i stående orientering, perfekt för 
Snapchat och Instagram Stories. 

Timer Ta plats i gruppfotot – eller gruppvideon. Timern gör det enkelt att 
ta en GoPro-selfie eller samla hela gänget i bild. 

RAW-foto RAW-läget ger största möjliga flexibilitet, är tillgängligt för 
intervallfoto- och serietagning, och fungerar även i sekvenser med 
en eller flera bilder. 
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8x slowmotion Allt ser episkt ut i slowmotion. Video med en hög bildfrekvens på 
1 080 p och 240 b/s – med HyperSmooth 3.0-stabilisering – ger upp 
till 8x slowmotion. 

USB-C-överföring till 
Android-enheter 

Överför bilder och videor snabbt via USB-C-kabel. Perfekt när du vill 
ha den där traditionella anslutningen. Kompatibel med Android-
enheter. 

Bitfrekvens på 
100 Mbit/s  

Skapa bildmaterial i studiokvalitet med bitfrekvenser på upp till 
100 Mbit/s. 

HEVC-videoformat Fyll inte hela SD-kortet. Med HEVC (High Efficiency Video Coding) 
kan du krympa filstorlekarna utan att bildkvaliteten försämras. 

Dataöverlägg + GPS Visa din plats, höjd och hastighet på skärmen genom att lägga till 
dataöverlägg i dina videor i GoPro-appen. Alternativen är 
hastighetsmätare, GoPro-logotyp, GPS-bana, höjd, karta, 
hastighetstabell och G-kraft.5 

Igenkänning av 
ansikten, leenden, 
blinkningar och motiv 

HERO9 Black känner igen leenden, blinkningar och mycket mer. 
GoPro-appen använder den här informationen för att på ett 
intelligent sätt välja ut dina bästa foton och videor och skapa 
fantastiska videoberättelser. 

GoPro-appen Med appen kan du fjärrstyra kameran, starta och avsluta 
inspelningar och överföra bilder. Dessutom kan du redigera enstaka 
eller flera klipp och dela dem – allt från telefonen. 

Prenumerera på 
GoPro 

Säkerhetskopiera alla bilder och videor till molnet – automatiskt. En 
GoPro-prenumeration ger dig också den ultimata tryggheten med en 
utbyteskamera vid skador.3 

Redo för 
snabbladdning 

Ladda om och kom ut snabbare. Strömadaptern Supercharger är ett 
tillbehör som laddar batteriet upp till 35 % snabbare.6 

Stöd för GoPro-fästen 
+ tillbehör 

Fota världen med 45 kompatibla fästen och tillbehör,4 inklusive 
moduler för att skapa ditt bärbara HERO9 Black-kraftpaket. 

 
Fotnoter 

1 Jämfört med HERO8 Black. 
2 Säljs separat. 
3 GoPro är en prenumerationstjänst som är tillgänglig i vissa länder. 
4 Inte kompatibla med Karma-drönaren eller Karma Grip. 
5 Du måste aktivera GPS-funktionen på kameran för att kunna lägga in GPS-dataöverlägg i 
videor med GoPro-appen. 
6 Jämfört med en konventionell 5V 1A USB-laddare. 
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Se mer på partner.gopro.com 
 
 
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402 
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.  
© 2020 GoPro, Inc. Med ensamrätt. 
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