Fone/Headset com camera FULL HD e
GPS
R$ 1.200,00
Vendo headset com CAMERA FULL HD para ser utilizado em aviões (Camera pode ser
removida e utilizada com outros acessórios inclusos)
DADOS DO FONE:
Controle de audio independente por lado
Pintura Preta
Borrachas de vedação do fone perfeitas
Autofalantes e microfone perfeitos
Cabos sem marcas ou mau contato
Plugs de conexão em perfeito estado, sem oxidação ou marcas
Acompanha case para guardar
Espuma que recobre o microfone tem algumas marcas, mas já comprei uma nova para
entregar ZERADO.
Este equipamento é uma UMA ÓTIMA FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM para aulas
de voo, pois permite analisar erros e acertos após o voo, repetindo tantas vezes quanto
necessário.
A fonia e comentários do instrutor ficam gravados no vídeo com captação diretamente no
plug do microfone, com baixo ruído.
A camera grava o vídeo e ao mesmo tempo o sinal de GPS, funcionando como um
sistema de telemetria, ajudando o aluno a ver, no exato ponto que está sendo gravado o
vídeo, qual a altitude, velocidade e posição no Google Maps), permitido um debrifing
bastante técnico, com dados precisos.
Esta Câmera é concorrente direta da Go Pro nos Estados Unidos.
A Countour saiu na frente em tecnologia, apenas nos últimos modelos a Go Pro
alcançou a tecnologia Countour.
No Brasil, as cameras Go Pro ficaram mais conhecidas devido melhor Marketing e preço
mais barato que as Countour, que são equipamentos mais sofisticados.
Esta Camera permite:
Gravar
1280 x 720 @ 60fps
1920 x 1080 @ 30fps
1280 x 960 @ 30fps
1280 x 720 @ 30fps
Após fixar a camera, pode-se GIRAR a lente, para obter enquadramento PERFEITO (Go
Pro não permite)
Ângulo de filmagem 170°
Conecta com o celular por bluetooth, você consegue ver na tela do celular o que a

camera está filmando, além de realizar regulagens na camera também.
VIDEO com GPS: Quando você baixar seu vídeo no computador, o programa da
Countour faz sozinho a plotagem no Google Maps. Você ve o local de filmagem,
simultaneamente com a gravação. Além disso, há gráficos de velocidade, altitude e
distância percorrida (como em uma TLEMETRIA)
Possui tomada para microfone externo, caso queira utilizar um microfone externo.
Além disso ainda possui mais de R$500,00 em acessórios:
1 cartão MicroSD 32 GB
2 baterias extras
1 carregador de tomada para a bateria (carregamento externo à máquina)
1 adaptador para acendedor de cigarro para carregamento no carro
1 cabo HDMI
1 cabo MicroUSB para carregar a bateria na máquina e descarregar os vídeos
1 suporte para montagem em guidão de moto, bike ou tubos
1 suporte com ventosa
Manuais
1 Case original
1 case com zíper só para a câmera
1 protetor emborrachado para a lente
1 suporte emborrachado para colar em capacete
1 suporte rotativo para colar em prancha ou capacete
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