
KAMERA VR180: PRO ZACHYCENÍ ŽIVOTA TAK, 
JAK HO VIDÍTE VY  
SNÍMEJTE A PROŽÍVEJTE OKAMŽIKY ZNOVU 
Lenovo™ Mirage je snadno použitelná kamera s rychlým zaostřením a virtuální realitou, která vám umožní vytvořit ve 
virtuální realitě svůj vlastní stereoskopický obsah. Se svou schopností zachytit skutečnou hloubku v kvalitě 4K vám tato 
kapesní kamera umožní zaznamenat skvělé momenty, které můžete později znovu prožít se zařízeními s technologií 
virtuální reality pomocí aplikací Google Photo a YouTube. Použijte kameru Lenovo Mirage pro zachycení okamžiků jako jsou 
zážitky z cesty, rodinná setkání a velké události, abyste je pak mohli znovu prožít s rodinou a přáteli. 

PROČ BYSTE SI MĚLI KOUPIT KAMERU LENOVO MIRAGE S DAYDREAM 

Skutečně pohlcující 
fotografie a videa 
ve virtuální realitě 
Dva 13Mpx fotoaparáty 
s režimem rybí oko a zorným 
polem 180° x 180° vám umožní 
zachytit stereoskopické 
fotografie a videa s dvakrát 
lepším rozlišením při 360° 
a lepší 3D kvalitou. 

Snadné vytváření 

Není třeba speciálních 
znalostí virtuální reality 
nebo profesionálního 
vybavení. Stačí vzít 
kameru a začít natáčet 
nebo snímat. 

Snadné sdílení 

Integrace s Google Photos 
a YouTube. Specializovaný 
formát VR180, který lze 
zobrazit ve standardních 2D 
rozměrech nebo 
stereoskopicky ve 3D (s/bez 
zařízení s virtuální realitou), 
lze velmi snadno sdílet. 

Úžasné živé vysílání 
ve 3D 

Vysílejte živě rovnou při 
natáčení. S formátem pro 
kompresi videa jsou videa 
s vysokým rozlišením menší 
a rychleji je můžete vysílat. 
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Barva 

Tlačítka 
Zapnutí 

Funkce 
Kryt B 

SPECIFIKACE 
DESIGN 

Objektivy 
Přední :  Duální 13 Mpx 
Clona :  f /2.1 
FOV :  180° x 180° 
Video :   4K/1440P/1080P 

@ 30 FPS 

Kompatibilita stativu 
¼ " šroub fotoaparátu , kompatibilní s většinou 
standardních stativů fotoaparátu 

NASTAVENÍ HARDWARU 

Procesor 
Platforma Qualcomm® Snapdragon™ 6261 

Zvuk 
Dva mikrofony s jedním reproduktorem 

Paměť 
RAM :  2 GB 
ROM :  16 GB eMMC2 

Slot pro kartu :  microSD™ karta rozšiřitelná až na 
128 GB 

Baterie 
Odnímatelná:   Ano 
Typ :  Li-ion polymerová baterie 
Kapacita :  2200 mAh 
Všeobecné použití : Až 2 hodiny 
Nabíječka :  Cestovní adaptér 
USB typu C™  5V / 1A 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 

Bezdrátové připojení 
WLAN : WiFi 802.11 b/g/n/ac 
WiFi Direct   :  Ano 
Bluetooth®    :  Bluetooth® 4.2 + BLE 

Pásma LTE3 

UMTS : B1/2/5/8 
FDD LTE : B1/2/3/4/5/7/8/20 
TDD LTE : B38/40 

DOPLŇKOVÁ APLIKACE TELEFONU - 
VR180 

Software telefonu 
pro doplňkovou 
aplikaci VR180 
Android™ OS: 6.0 a novější 

iOS :  7.0 a novější 

1Platforma Qualcomm® Connected Camera s 
výkonným SoC Qualcomm® Snapdragon™ 
626, která disponuje dvěma velmi kvalitními 
integrovanými 
fotoaparáty a výkonným zpracováním s 
vestavěnou WiFi a dokonce i integrovaným 
modemem X9 LTE ve verzi LTE. 

2  Pro uživatele je k dispozici 9 GB. 

3Pouze LTE SKU. 

OBSAH BALENÍ 
• Kamera Lenovo Mirage s Daydream
• Cestovní adaptér (5V/1A)
• Kabel USB typu C™
• 2 x baterie

• Pouzdro pro ochranu a čištění objektivu fotoaparátu
• Uživatelská příručka

*Není dostupné ve všech zemích.
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• Záruční list

CHCETE VÍC? Lenovo Mirage Solo s 
Daydream 

Rozměry: 
(mm) :  55 × 105  × 222 Bílá 

Tlačítko 
Tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí 
Funkční tlačítko 

 

Hmotnost (s baterií) 
139 g pro WiFi SKU 145 g pro LTE 
SKU 

Senzory 
Senzor IMU (6 DOF) 
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