
Dette er den beste billedkvaliteten
vi har sett fra et actionkamera. GPS-
funksjon gir blant annet automatisk
stopp og start av opptak i slalåmbak-
ken. Trådløs pulsmåler og termome-
ter kan også kobles til.

Festet er høyere enn hos de andre
kameraene, og gjør Garmin Virb
topptungt på hjelmen. Det filmer kun
med amerikansk billedstandard (30-
60fps), og lyden er elendig.

aliteten er
skarpe og
bilder og

etning. Ka-
ar testens
standardut-
.
akt motlys
e mørke, og
er preg av

CD-søkeren
meraet blir

et har inne-
esensor fra
en leverer
arpere bil-
ny HDR-AS30, og med et
yt detaljnivå. Objekter
nten er faktisk hakket

nn med GoPro. 
etningen er fin, og kame-
rer også greit innendørs.
og litt mørkere scenario-

Her får du mye moro for pengene.
Kameraet har NFC og GPS-funksjon
som kan vise rute, hastighet og veien
til mål direkte på videoen. Det nye
huset er mer kompakt og gir bedre
lydkvalitet enn forgjengeren.

Videokvaliteten er ikke noe bedre
enn hos forgjengeren. Tvert imot la-
ter det nye kameraet til å gi tidvis
dusere bilder, tross samme optikk og
videoprosessor.
● Forgjengeren ga god videokvalitet
for pengene, og HDR-AS30 ser iden-

Her får du god billedkvalitet
kombinert med viktige funksjo-
ner tilgjengelig med direkte bry-
tere på fronten av kameraet. Ka-
meraet har naturlige farger og god
skarphet, og utmerker seg også
innendørs.

I mørke situasjoner kan en del
støy forekomme, og bildene blir
heller ikke så skarpe som vi øns-
ker. Lydmessig er det også hørbart
bakgrunnssus.

Det mest kompakte actionka-
meraet på markedet kan virkelig
festes til hva som helst. Billed-
kvaliteten er meget god, og det er
nesten ingen grenser for hva
slags utstyr som er tilgjengelig.

Universalt skrufeste følger
ikke med, og kameraet må være
i undervannshuset for å festes til
ulike ting, med mindre du er fan
av tape og strips. Batteritiden er
ikke imponerende.
● Bruk full vidvinkel, og nyt det

eerraaeennee!!
JVC Adixxion GC-XA2: Skarpt fokus

JVC-kameraet gir gode, skarpe bilder og trenger
ikke ekstra undervannshus for å kunne ta små

dukkerter med. Det tåler også en god støyt.
JVC-kameraet tar meget

skarpe bilder, spesielt i uten-
dørs omgivelser. En god billed-
stabilisator gir roligere bilder,
og til tross for sitt lille format
har det fått plass til en LCD-
søker.

I svakt innendørs lys blir
bildene i overkant mørke. Ly-
den er dessuten ganske tynn.
● Det gummibelagte kameraet
er såpass robust at det ikke

trenger et ekstra hus når man
skal ut og filme i regn, snø eller
søle.

Billedkvaliteten er svært
god, med en nøytral og fin hvit-
balanse. Fokus er knivskarpt,
og billedstabiliseringen funge-
rer overraskende godt.

JVC er imidlertid ikke spesi-
elt god i innendørs belysning,
det blir for mørkt.

Pris: 2.800 kr.

Verdens mest populære actionvideokamera
gir flott billedkvalitet i et superkompakt for-

mat, kombinert med en rekke utstyrsmuligheter.
mørke og fine svartnivået, med
skikkelig smell i bildene. Farge-
ne er godt mettede uten å bli
overdrevne. Kameraet fungerer
også fint innendørs, selv om
mørke områder gror litt mer
igjen enn med Garmin.

GoPro er ikke perfekt, men
totalt sett det beste kompromis-
set. Spesielt når man kombinerer
billedkvaliteten med størrelsen
og tilgjengelig tilbehør.

Pris: 3800 kr.

GoPro Hero 3+ Black Edition: Full pakke 

Kameraet fra AEE har avanserte funksjo-
ner og glimrende brukervennlighet. Vik-

tigst av alt er billedkvaliteten, som er meget god.
● Videokvaliteten er meget god,
med jevne og skarpe bilder og god
fargebalanse. Selv innendørs er
hvitbalansen bra, med naturlig
farge i ansikter og naturlig farge
på tremøbler. I bevegelse i skog og
mark holder kameraet bra på
skarpheten, og tåler fint fart og
spenning. Det som savnes er et litt
dypere svartnivå.

Pris: 3.000 kr.

AEE S70 First Descent Edition: Avansert toppmodell 

Testens beste billedkvalitet står Garmin for. 
Kameraet har interessante funksjoner som GPS,

hjerteaktivitet og automatisk opptak når man står på ski.
● Det høye festet gjør kameraet til
testens mest topptunge.

Billedkvaliteten er testens beste.
Innendørs så vel som utendørs, mor-
gen som kveld. Bildene er meget
skarpe, og en joggetur i skogen byr på
skarpe og naturlige bilder, med kon-
trastrik gjengivelse av trærne. Meget
imponerende!Vi registrerer for øvrig
at lydkvaliteten er elendig.

Pris: 3.500 kr.SSPPEESSIIEELLTT AANNBBEEFFAALLTT

Garmin Virb Elite: Det beste bildet 

Sony har forfinet sitt populære HDR-AS15, med
nytt hus og GPS-funksjon.

tisk ut. Det vil si, bortsett fra at
bildene faktisk ikke virker fullt så
skarpe.

Ellers gir kameraet lyse, fine bil-
der, med god detaljering i skyggene.

Sony har den beste lydkvaliteten
blant actionkameraene, og har til
med stereolyd. Men selv om det nye
huset slipper inn mer lyd enn det
gamle, skulle vi ønske det var mulig
å feste kameraet til stativ uten å bru-
ke huset i det hele tatt.

Pris: 2.300 kr.

er går fint, men grunnet begrenset
kontrastområde blir bildene litt for
mørke ved svakt motlys fra solen.

Lydkvaliteten bærer preg av
hørbar susing, og er ingenting å
skrive hjem om.

Pris: 2.800 kr.

Isaw Extreme: Velutstyrt 
aw Extreme byr på skarpe bilder, og dessuten
n mest velutstyrte standardpakken i testen.

SSPPEESSIIEELLTT AANNBBEEFFAALLTT
IMPONERER:
Kameraene kan
blant brukes til å
dokumentere
snowboard-triks. 
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Sony HDR-AS30: Mye for pengene 


