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Rewolucja w 

świecie video
Flip - kieszonkowe kamery nowej 

generacji
Znudziło Ci się nagrywanie słabiej jakości 

filmów telefonem komórkowym? Teraz nie musisz wybierać między jakością, 

ceną, a rozmiarem sprzętu. iSource, wyłączny dystrybutor marki Apple w 

Polsce, wprowadza do sprzedaży minikamery Flip, które w Europie Zachodniej i 

USA stały się prawdziwymi hitami. Flip to małe urządzenia nagrywające filmy 

wysokiej jakości, także 

w formacie HD, z łączem USB i wbudowanym programem do obróbki nagrań.

Kamery dostępne  są  w wersjach Ultra, UltraHD, Mino oraz MinoHD. Produkty są wielkości 

małego telefonu komórkowego i występują  obecnie w ofercie w 4 kolorach – czarnym, 

białym, żółtym i różowym. Różnią się  maksymalną rozdzielczością, z jaką mogą  nagrywać 

filmy, oraz wielkością. 

Modele Mino i Mino HD dostępne są o 

pojemnościach 2, 4 i 8 GB, co wystarcza 

odpowiednio na nagranie 60 lub 120 minut filmu 

(8 GB nagrywa 120 min. w rozdzielczości HD). 

Kamery nagrywają w rozdzielczości 640 x 480 

(Mino) oraz 1280 x 720 (Mino HD) z prędkością 

30 klatek na sekundę. Co ważne, baterie 

wytrzymują od 2 (Mino HD) do 4 (Mino) godzin 

nagrań. Kamery korzystają z kompresji H.264, 

która jest kompatyb i lna z większośc ią 

popularnych odtwarzaczy – Windows Media 



Player, QuickTime Player, czy iTunes.

Drugą  propozycją są kamerki z serii Flip  Ultra i Flip UltraHD. Pierwszy model potrafi 

rejestrować obraz w rozdzielczości 640 x 480 pikseli, podczas gdy Flip UltraHD - 1280 x 

720 pikseli. Obie  kamery wyposażone zostały w 2 calowy ekran LCD i 2x zoom cyfrowy. 

Flip Ultra posiada 2 GB pamięci wewnętrznej,  na której przechowamy do godziny 

materiału wideo. Model Flip Ultra  charakteryzuje się  większą  pojemnością - 8 GB. Pozwoli 

to na zapisanie do 2 godzin filmu. Co ciekawe Ultra  posiada specjalny przycisk 

pozwalający na natychmiastowe zamieszczanie  plików na stronach You Tube, MySpace 

czy Facebook. Podobnie jak model Mino, Ultra nagrywa w formacie H.264.

Każdy Flip wyposażony jest w specjalne oprogramowanie FlipShare, które umożliwia 

nagrywanie 

i zarządzanie plikami, bezpośrednie zamieszczanie video w sieci oraz przesyłanie  za 

pomocą poczty elektronicznej, a także montaż i przygotowanie napisów.   

- Dokładnie 30 lat temu pojawił się na rynku pierwszy 

Walkman, zminiaturyzowany magnetofon, który na 

zawsze zmienił sposób słuchania muzyki. Podobnej 

rewolucji dokonał iPod i słynne białe słuchawki 

rozpoznawalne na całym świecie. Obecnie Flip dzięki 

swoim rozmiarom, jakości i prostocie obsługi podbija 

rynek i ma szansę stać się równie rewolucyjnym 

produktem – uważa Paweł Martyniuk, Product 

Manager firmy iSource S.A. 

Sugerowane ceny detaliczne brutto w PLN:

Kamera Flip Video Ultra II, 120 min. nagrania - 

587,15

Kamera Flip Video Ultra HD, 120 min. nagrania - 782,87

***
iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 

rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i firm, 

które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. 

iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla korporacji.  

Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, 

Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz Macally. Głównym akcjonariuszem spółki jest 

fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ 

Investment TFI S.A.
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