
VIRB Elite is een echte 1080p HD-actiecamera die geavanceerde opnamemogelijkheden in HD 
combineert met Wi-Fi-functies en ultramoderne GPS-functies zoals vooraf ingestelde 
opnameprofielen. Het skiprofiel neemt bijvoorbeeld automatisch beelden op tijdens het skiën 
maar pauzeert de opname wanneer u beneden bent aangekomen. VIRB Elite bevat een 
ingebouwd Chroma™ kleurenscherm van 1,4 inch dat aan blijft als de camera is ingeschakeld, 
en toch zeer weinig energie verbruikt. Met het beeldscherm kunt u gemakkelijk films opnemen, 
terugkijken en afspelen en de menu-instellingen wijzigen zonder dat u de camera uit de steun 
hoeft te halen. met meer dan 3 uur opnametijd op 1080p met de oplaadbare lithium-ion batterij. 
En functies voor het verder verbeteren van videobeelden zoals digitale beeldstabilisatie en 
lensvervormingscorrectie zorgen ervoor dat wat u opneemt er uitstekend uitziet, zelfs voordat u 
de beelden verder gaat bewerken. 

Opnemen in levensechte high-definition 
VIRB Elite neemt levensechte HD-videobeelden in 1080p op, zodat u elke minuut van uw 
avontuur nogmaals kunt beleven, met alle details in hoog contrast en zonder enige vervorming. 
Naast filmen in 1080p met 30fps kunt u de resolutie en filmsnelheid aanpassen voor 
haarscherpe slowmotion met dramatisch effect tot 120fps. En het wordt allemaal verwerkt door 
een 16-megapixel CMOS-sensor, dus u krijgt de hoogste kwaliteit video en een handzamere 
bestandsgrootte, gemakkelijk voor bewerking en delen. Meerdere HD-videomodi: 1080p met 
30fps, 960p met 30/48fps, 720p met 30/60fps, 848x480 met 120fps. 

Chroma™ beeldscherm van 1,4 inch 

 
Waarom op goed geluk op een knop drukken en maar hopen dat de opname gelukt is, als u de 
opname kunt instellen, terugkijken en afspelen op een ingebouwd Chroma™ beeldscherm? Het 
beeldscherm van 1,4 inch op de VIRB fungeert ook als venster voor de menu-instellingen. 
Controleer uw opname voordat u deze maakt, kies slowmotion of schakel zelfs heen en weer 
tussen video en foto's. U kunt alles altijd zien op het scherm en het scherm is altijd aan (en is 
toch energiezuinig). 

Batterij met lange levensduur 
VIRB Elite bevat een toonaangevende 2000 mAh lithium-ion batterij die is met meer dan 3 uur 
opnametijd bij 1080p. Dit betekent dat er een grote kans is dat de batterij het maken van 
opnamen langer volhoudt dan u zelf. En dankzij meerdere opties voor opladen (apart 
verkrijgbaar) zit u nooit zonder stroom. U kunt de opnametijd nog verder verlengen door een 



reservebatterij mee te nemen (wordt apart verkocht) als uw avonturen een hele dag in beslag 
nemen. 

Draadloze verbinding met uw smartphone 
VIRB Elite is uitgerust met Wi-Fi voor draadloze communicatie met uw smartphone of computer. 
Met Wi-Fi heeft u de mogelijkheid een voorbeeldweergave te bekijken en de camera-instellingen 
aan te passen. 

Film de besneeuwde hellingen, niet de stoeltjeslift 
VIRB Elite biedt GPS met hoge gevoeligheid waarmee u gegevens aan de beelden kunt 
toevoegen, en slimme opnameprofielen via GPS, zoals de skimodus. Hiermee wordt uw afdaling 
automatisch opgenomen en wordt de opname automatisch gepauzeerd als u een warme 
versnapering nuttigt of in de rij voor de skilift staat. 

Sensors, sensors en nog meer sensors 
De draadloze ANT+™ connectiviteit van de VIRB Elite werkt ook samen met externe Garmin 
sensors. Koppel de VIRB Elite aan de draadloze temperatuursensor tempe™, de fietssensor voor 
snelheid/cadans en de premium hartslagmonitor, om interessante sensorinformatie in uw films 
op te nemen, zoals hoe hoog uw hartslag was tijdens uw laatste wielerwedstrijd of toen u over 
de rand van de Grand Canyon naar beneden keek. Elite bevat ook een ingebouwde 
versnellingsmeter en hoogtemeter voor het toevoegen van gegevens aan beelden, en 
aangepaste filmopnameprofielen. 

 

Strak vormgegeven en gemakkelijk in gebruik 
VIRB heeft grote schuifknop voor het maken van opnamen aan de zijkant van de camera, 
speciaal ontworpen om het gebruiksgemak te vergroten. Door de schuifknop en klik van de 
schakelaar weet u direct dat u een opname aan het maken bent, zelfs als u handschoenen 
draagt. De camera is slank en robuust vormgegeven zodat u VIRB gemakkelijk in uw activiteit 
kunt inpassen zonder dat een onhandige camera u in de weg zit. Dus ga gewoon skiën, klimmen 
of zelfs bobsleeën: u weet dat de opname gelukt is (en misschien hebt u zelfs de beste tijd 
neergezet). 



De VIRB op afstand bedienen 
VIRB Elite maakt gebruik van draadloze ANT+™ connectiviteit zodat u uw compatibele Garmin 
product erbij kunt gebruiken, zoals fenix™, Oregon® en Edge®, als afstandsbediening. Met VIRB 
Elite beschikt u ook over de voordelen van Wi-Fi zodat u draadloos opnemen kunt starten en 
stoppen of foto's kunt nemen met uw smartphone of compatibele Garmin toestel. Nu hoeft u uw 
stuur niet eens meer los te laten of de camera uit de steun te halen om die perfecte foto te 
maken. 

 

Digitale beeldstabilisatie en nog meer 
Als u de digitale beeldstabilisatie inschakelt, voegt de VIRB Elite enige stabiliteit toe aan 
hobbelige ritten en andere schokkende avonturen zodat u kunt genieten van videobeelden die 
minder trillen. Verder verbetert de lensvervormingscorrectie de kwaliteit van uw videobeelden, 
zelfs voordat u begint met beeldbewerking. 

Fotografie in high-definition 

 
De VIRB Elite is tevens een krachtige digitale fotocamera. U kunt met de camera 16 megapixel 
foto's nemen en dankzij een WideVü lens (breed/gemiddeld/smal) worden uw foto's scherper, 
duidelijker en minder vervormd. Neem één foto per keer met 16 megapixels, 12 megapixels of 8 
megapixels (met de knop op de camera of via de afstandsbediening) continu opname of aantal 
beelden per tijdseenheid met verschillende intervals. En het wordt allemaal verwerkt door een 16 
megapixel CMOS-processor voor beelden van hoge kwaliteit en een handzamere 
bestandsgrootte. 

Films en foto's tegelijkertijd opnemen 



Verlies geen seconde van een film als u een foto wilt nemen. Met de VIRB Elite kunt u foto's 
nemen terwijl u een film opneemt, door gewoon de knop aan te raken op de afstandsbediening 
van uw compatibele Garmin product of op de camera zelf. 

  

 

Eenvoudige Videobewerking 
VIRB Edit is gratis videobewerkingssoftware voor de desktop dat gedownload kan worden naar 
uw computer voor intuïtieve en robuuste bewerking van video's. Het haalt voordeel uit de 
ondersteuning voor alle externe en ingebouwde sensoren en de andere Garmin apparaten die 
werken met de VIRB Elite. Voeg informatie toe zoals weergave van uw snelheid en hartslag in uw 
motorvideo, of de versnellingsmeter- en hoogtegegevens van uw skydive. Wanneer u klaar bent 
met bewerken, upload de video naar uw favoriete sites om te delen met al uw vrienden. 



 

 

Steunen 
Met de uitgebreide keus aan steunen voor de VIRB Elite kunt u de camera stevig op zijn positie 
vastzetten, op nagenoeg elke gewenste plek. Van gebogen of platte steunen op dekken of 
dashboards, tot bevestiging op uw stuur, helm of schouder of aan een riem, de verschillende 
VIRB steunen voorzien in alle mogelijkheden. De VIRB steunen hebben scharnieren die in elkaar 
grijpen en zo op hun plaats blijven. Er werkt dus niet alleen spankracht op de steunen, dit zorgt 
voor een meer robuuste, duurzame en trillingsvrije bevestiging. We leveren er zelfs een adapter 
bij zodat u de VIRB ook kunt gebruiken met andere gangbare steunen. 
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