
Não se esqueça de baixar 
o GoPro App.

Design otimizado
O formato reformulado facilita o transporte, e as hastes dobráveis na base permitem que 
você troque de suporte rapidamente. Uma nova porta lateral facilita ainda mais a troca da 
bateria, e a lente agora está duas vezes mais resistente a impactos.1

Módulos da HERO8 Black
Vloggers, cineastas e aspirantes a criadores podem fazer mais do que jamais imaginaram 
conectando facilmente acessórios como flashes, microfones, telas LCD e muito mais. Basta 
adicionar o Módulo de mídia opcional para melhorar suas capturas.

HyperSmooth 2.0
Ainda mais estabilidade. A HERO8 Black agora oferece três níveis de estabilização 
(Ligado, Alto e Turbinar) para você escolher a melhor opção para cada situação. Tenha 
as visualizações mais amplas possíveis ou aumente para gravar os vídeos mais estáveis 
já oferecidos em uma câmera HERO. Além disso, o melhor de tudo: o HyperSmooth é 
compatível com todas as resoluções e taxas de quadros e conta com nivelamento do 
horizonte no aplicativo.2

TimeWarp 2.0
Capture vídeos com lapso de tempo superestabilizados enquanto você realiza uma atividade. 
E agora, o TimeWarp ajusta automaticamente a velocidade com base no movimento, na 
detecção de cenas e na iluminação. Você pode até mesmo reduzir o efeito para tempo real, 
aproveitar os momentos interessantes e depois tocar para acelerá-lo novamente.

LiveBurst
Grave o que acontece 1,5 segundo antes e depois da sua captura. Assim, você pode escolher 
o melhor quadro para encontrar a foto perfeita ou um vídeo incrível para compartilhar. 

SuperFoto + HDR
Tire fotos incríveis de 12 MP com o HDR aprimorado, em movimento ou em posição fixa, com 
menos desfoque e detalhes precisos, mesmo em áreas com baixa luminosidade.

Vídeo com lapso noturno 
Grave fantásticos vídeos com lapso de tempo à noite em 4K, 2,7K 4:3, 1440p ou 1080p, tudo 
processado na câmera.

Lentes digitais
Enquadrar sua captura nunca foi tão fácil: basta tocar em uma nova lente digital. Agora você 
pode alternar entre Estreito, Linear, Amplo e SuperView. 
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Esta é a HERO8 Black, a mais versátil e mais estável câmera HERO já 

criada. O design otimizado facilita ainda mais o transporte da câmera 

e, graças às suas hastes dobráveis integradas, a troca de suportes leva 

apenas alguns segundos. E com o módulo de mídia opcional, você pode 

maximizar a capacidade de expansão para adicionar mais iluminação, áudio 

profissional e até mesmo outra tela. Há também o inovador recurso de 

estabilização HyperSmooth 2.0, com câmera lenta de cair o queixo. 

Itens inclusos
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Transmissão ao vivo em 1080p 
Compartilhe enquanto vive o momento. Transmita ao vivo em 1080p nas redes sociais ou com estabilização HyperSmooth pelo GoPro App 
e salve as imagens no seu cartão SD para vê-las mais tarde.   

Controle por voz
Fique com suas mãos livres com os 14 comandos por voz, como "GoPro, tire uma foto". Mesmo se a câmera estiver desligada, você pode 
dizer "GoPro, ligue". A HERO8 Black entende inglês (EUA, Reino Unido, Austrália e Índia), chinês (mandarim), francês, alemão, italiano, 
japonês, coreano, português (Brasil), russo, espanhol (Europa e América Latina) e sueco.

Redução avançada de ruído do vento
Aprecie uma qualidade de áudio mais nítida com o novo microfone frontal e algoritmos aprimorados que filtram de forma ativa o 
ruído do vento.

RAW em todos os modos de foto
O modo RAW oferece máxima flexibilidade e já está disponível para fotos com lapso de tempo e disparo contínuo. 

Predefinições
A HERO8 Black vem pré-carregada com predefinições de vídeo recomendadas para capturas Padrão, Atividade, Cinemática e em Câmera 
lenta. Você pode até criar predefinições personalizadas para acesso rápido às suas configurações favoritas.

Atalhos na tela
Personalize a tela para encontrar os recursos que você mais usa da forma mais rápida possível.

Tela de toque intuitiva
Com um smartphone, fica ainda mais fácil usar a HERO8 Black. Com a simplificação das configurações dos três modos de captura 
principais, ficou fácil navegar.

Zoom de toque
Aproxime-se da ação. Basta tocar a tela para enquadrar suas fotos e vídeos perfeitamente.3

Orientação Retrato
Capture fotos e vídeos na orientação Retrato, o que é perfeito para as suas Histórias do Snapchat e para as Instagram Stories.

Temporizador de fotos
Entre nessa. Com o temporizador de fotos, é mais fácil tirar uma selfie com a GoPro ou tirar uma foto com a galera.

Clipes curtos
Capture clipes de vídeo com 15 ou 30 segundos de duração, ideais para compartilhamento.

Resistente + à prova d'água
Compartilhe as experiências que não podem ser capturadas pelo celular. A HERO8 Black é resistente, à prova d'água até 10 m de 
profundidade e ideal para qualquer aventura.

Vídeos 4K60 + 1080p240 com qualidade profissional
A incrível resolução de vídeo, as impressionantes taxas de quadros e a supercâmera lenta funcionam em conjunto com a estabilização 
HyperSmooth, tornando a HERO8 Black nossa melhor câmera.

Câmera 8x mais lenta
O vídeo 1080p240, com altíssima taxa de quadros e estabilização HyperSmooth 2.0, permite que você utilize o recurso de câmera até oito 
vezes mais lenta para reviver os momentos épicos nos mínimos detalhes.

Taxa de bits de 100 Mbps
Grave fotos e vídeos com qualidade de estúdio e opções de taxa de bits de até 100 Mbps. Os resultados são surpreendentes. 

Formato de vídeo HEVC
Economize espaço no cartão SD. Use a codificação de vídeo de alta eficiência (HEVC) para diminuir o tamanho de arquivos sem perder a 
qualidade da imagem.

GPS + sensores de movimento
O GPS registra sua localização, altitude e velocidade. Para compartilhar seus feitos grandiosos, adicione aos seus vídeos figurinhas de 
desempenho do GPS pelo GoPro App.4
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Saiba mais em partner.gopro.com
3000 Clearview Way  |  San Mateo CA 94402
As especificações reais do produto podem variar, e todos os recursos, funcionalidades e outras especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigações. GoPro, HERO e seus respectivos logotipos são nomes comerciais ou marcas registradas 
da GoPro, Inc., nos Estados Unidos e em outros países. A marca e os logotipos Bluetooth são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc., e o uso dessas marcas ocorre mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade dos seus 
respectivos proprietários. © 2019 GoPro, Inc. Todos os direitos reservados.

1Em comparação com a HERO7 Black. 
2O nivelamento de horizonte será lançado em breve.
3O zoom de toque está disponível apenas para fotos e alguns modos de vídeo. 
4É necessário ativar o GPS na sua câmera para adicionar marcadores de GPS a seus vídeos no GoPro App.
5O GoPro PLUS é um serviço por assinatura disponível em alguns países. Cancele a qualquer momento.
6Em comparação com os carregadores USB convencionais de 5 V 1 A. 
7Incompatível com o Drone Karma e o Karma Grip.  

TIMEWARP 2.0 
Automático; 2x, 5x, 10x, 

15x, 30x

LAPSO DE TEMPO
Intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 

10, 30, 60 segundos

HYPERSMOOTH 2.0
4K60, 2,7K120, 

1440p120, 1080p240 e 
muito mais 

FOTO
12 MP

DISPARO 
CONTÍNUO

12 MP a 30 qps

SUPERFOTO
HDR aprimorado

LAPSO NOTURNO
Automático; intervalos 
de 2, 5, 10, 15, 20 e 30 

segundos

LAPSO DE TEMPO
Intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 

10, 30, 60  segundos

FOTO DINÂMICA
1,5 segundo antes e 
depois da captura

VÍDEO

FOTO

Detecção de rosto, sorriso, piscada + cena
A HERO8 Black sabe quando você está olhando para a câmera, sorrindo, piscando e muito mais. O GoPro App usa esses detalhes para 
escolher suas melhores capturas e criar vídeos sensacionais.

GoPro App
O aplicativo permite que você controle sua câmera remotamente, inicie e pare uma gravação e descarregue mídia. Além disso, você pode 
fazer edições em um único ou em vários clipes e compartilhar, tudo isso com seu celular.

Backup automático na nuvem com o GoPro PLUS
Descarregue automaticamente fotos e vídeos da HERO8 Black na nuvem. O GoPro PLUS permite até mesmo que você envie usando o 
dispositivo móvel, proporcionando mais praticidade onde você estiver.5

Compatível com recarregamento rápido
Volte à sua aventura o mais rápido possível. O Supercharger, adaptador de energia opcional, carrega a bateria até 38% mais rápido.6

Compatível com suportes + acessórios GoPro
Vista. Monte. Ame. Com mais de 45 suportes e acessórios compatíveis,7 incluindo módulos para personalizar sua HERO8 Black, é possível 
capturar novas perspectivas incríveis.
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