
Sportcam-300 - Of je nu aan het skiën, kajakken, raften bent of je beste trucs op de halfpipe laat zien, 

met de Sportcam-300 kun je je beste momenten eenvoudig vastleggen. Kopieer je foto’s en video’s naar je 

computer met een USB-kabel en bekijk je video’s en foto’s in FULL HD of 5MP kwaliteit.

Leg alle actie vast 

De Sportcam-300 wordt geleverd met verschillende 

montage-accessoires, zodat je alle actie handsfree 

kunt vastleggen. Bevestig de camera bijvoorbeeld 

aan je helm tijdens het mountainbiken of op je 

surfplank tijdens het surfen. Met de waterdichte 

behuizing kun je zelfs foto’s en video’s tot wel 3 

meter diep.

Perfecte foto’s dankzij solide technologie
De ingebouwde groothoeklens garandeert perfecte 

actiefoto’s die er ook extreem dynamisch uitzien op 

je TV. Na de actie kun je het touchscreen met een 

beelddiagonaal van 2,4” (6 cm) gebruiken om je 

opnamen af te spelen.

Gebruiksvriendelijke bediening
Voor maximale actie heb je je volledige concentratie 

nodig en daarom is de Sportcam-300 zeer 

gebruiksvriendelijk. De Sportcam-300 heeft niet 

alleen twee gemakkelijk te bedienen knoppen, maar 

ook een afstandsbediening. Hoe fijn is dat?

www.lenco.com

Sportcam-300
Waterdichte sportcam

FULL HD
1080P

WATER
DICHT

2,4”
TOUCH-

SCREEN 



WATERDICHTE HD SPORTCAM

• 2,4” (6 cm) TFT touchscreen

• LCD scherm

• Full HD

• Sensor: CMOS 5.0 mega pixel

• Lens: F=3.1 f=2.9 mm

• 4 x digitale zoom

• Groothoeklens (120 graden)

• Auto focus

• Gezichtsherkenning

• Waterdicht tot 3 meter

• Fotoformaten: JPG

• Ingebouwde oplaadbare (Lithium Polymer) batterij

• Batterijduur in fotomodus: tot 1,5 uur

• Batterijduur in video modus: tot 1 uur

• Ingebouwde microfoon

Aansluitingen:

• Mini USB aansluiting

• Micro SD kaartslot voor kaarten tot 32 GB

• Micro HDMI uitgang

www.lenco.com
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Inclusief:

• Surfboard bevestiging

• Fietsbevestiging

• Helmbevestiging

• Waterproof casing tot 3 meter diepte

• Afstandsbediening

• Voeding: rechargeable battery 3.7V, 870mA.
• Stroomverbruik max: 1W 
• Afmetingen: 74 x 52 x 33 mm ( LxHxB)
• Gewicht: 72 gr.
• Minimale afname : 4 st.
• EAN-code: 87.11902.02999.1
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