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Podręczny GPS dla lustrzanek cyfrowych Pentax

2 czerwiec 2011
HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division oraz Apollo Electronics mają przyjemność
poinformować o wprowadzeniu odbiornika PENTAX O-GPS1.

O-GPS1 zaprojektowany został do użytku z lustrzankami cyfrowymi Pentax. To wszechstronne urządzenie
GPS nie tylko podaje podstawowe dane o lokalizacji, ale także oferuje m.in. łatwe śledzenie i
fotografowanie ciał niebieskich.

Wystarczy zamontować O-GPS1 do gorącej stopki aparatu Pentax *, i użytkownik uzyskuje możliwość
rejestracji danych geograficznych takich jak szerokość, długość, wysokość oraz uniwersalny czas
koordynowany (UTC).

Poprzez połączenie danych GPS oraz systemu stabilizacji aparatu (Shake Reduction), urządzenie oferuje
szereg unikalnych i zaawansowanych aplikacji, w tym ASTROTRACER oraz prostą nawigację i elektroniczny
kompas.
*Kompatybilne aparaty: K-5, K-r oraz 645D (Maj 2011). Niektóre funkcje O-GPS1 mogą być niedostępne
wraz z aparatem 645D.
Uwaga: Aby w pełni wykorzystać funkcje O-GPS1, aparaty Pentax powinny być zaopatrzone w najnowszą
wersję oprogramowania.
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Główne funkcje

1. GPS do łatwego zapisywania danych dot. lokalizacji zdjęć
O-GPS1 zamontowany na gorącej stopce aparatu zapisuje dla każdego zdjęcia podstawowe dane
geograficzne takie jak szerokość, długość, wysokość oraz uniwersalny czas koordynowany (UTC). Za
pomocą programu takiego jak np. Google Earth, użytkownik z łatwością może umieścić swoje zdjęcia na
mapie oraz w dowolnym momencie prześledzić przebytą trasę.
Uwaga: Jeśli O-GPS1 jest używany w miejscach, gdzie nie mogą być odbierane  sygnały z satelitów, dane o
lokalizacji mogą być błędne lub mogą nie zostać  zapisane.

2. Funkcja ASTROTRACER do łatwego wykonywania zdjęć astronomicznych
O-GPS1 zamontowany do aparatu PENTAX K-5 lub Kr, oferuje również zaawansowaną funkcje
ASTROTRACER, ** wykorzystującą system stabilizacji aparatu (Shake Reduction) do śledzenia i
fotografowania ciał niebieskich. Urządzenie oblicza ruch gwiazd, planet i innych obiektów używając danych
z GPS oraz danych z czujników aparatu a następnie przesuwa matrycę aparatu w celu synchronizacji
poruszających się obiektów. *** W rezultacie, gwiazdy i inne obiekty przechwytywane są jako stałe punkty,
a nie rozmazane smugi, nawet podczas długich ekspozycji. To sprawia również, że fotografia astronomiczna
staje się o wiele prostsza, wymaga jedynie statywu i eliminuje konieczność używania dodatkowych
akcesoriów.
** Funkcja jest dostępna tylko gdy O-GPS1 zamontowany  jest na lustrzance cyfrowej zaopatrzonej w
system stabilizacji oparty na elektromagnesach.
*** Czas pracy może zależeć również od innych warunków fotografowania.

3. Prosta nawigacja wskazująca dane lokalizacji miejsca docelowego
O-GPS1 oferuje proste funkcje nawigacyjne, obliczające kierunek i odległość do danego miejsca
docelowego z aktualnej pozycji. Użytkownik może znaleźć miejsce przeznaczenia przy użyciu danych o
lokalizacji zapisanych przy danym zdjęciu, lub przypisać je poprzez przesłanie danych dotyczących lokalizacji
utworzonych w komputerze.****
**** W momencie zakupu, O-GPS1 posiada zaprogramowane dane o 9 centrach serwisowych Pentax

4. Funkcja elektronicznego kompasu
O-GPS1 wyposażony jest w funkcję elektronicznego kompasu, wyświetlającego z dużą precyzją kierunek na
monitorze LCD. Kierunek wyświetlany jest  w odniesieniu do północy rzeczywistej. Użytkownik ma
możliwość dodatkowo rejestrować dane kierunkowe wykonanego zdjęcia.

5. Pozostałe funkcje
1) Możliwość używania w lekkim deszczu (weather-resistant)
2) Niezależne od aparatu zasilanie (jedna bateria typu AAA)

PENTAX O-GPS1 dostępny będzie w połowie czerwca 2011


