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Adventure is Where You Are.
Outdoor Camcorder

Adventure is Where You Are.
Outdoor Camcorder



Staat altijd en overal klaar 

Quad Proof + lange opnametijd

1,5 m valbestendig
Een gewone camcorder begeeft 
het al gauw na een val, maar de 
Everio R is erop gebouwd en kan 
tegen een stootje.

Vorstbestendig tot -10ºC
Neem de Everio mee in de sneeuw 
of bij het skiën; zelfs als jij het ijskoud 
hebt, blijft de Everio R opnemen. 

5 uur*1 accu met hoge capaciteit 
Je kunt hele evenementen opnemen, 
zonder kans op schade omdat je 
bijvoorbeeld bij slecht weer een accu 
moet verwisselen. 

Compatibel met externe accu’s*2 

en USB-laden  

Extra voeding, overal. 
*1	 	5	uur	is	de	opnametijd,	bij	benadering,	bij	continu	opnemen	in	50i,	met	volledig	geladen	interne	accu,	eventuele	

LED-verlichting	uitgeschakeld,	backlight	van	de	monitor	ingesteld	op	standaard	en	zonder	zoomen.	
*2	 	Bij	gebruik	van	een	externe	accu	van	meer	dan	1,0A,	5V	en	meer	dan	5200mAh.	Compatibiliteit	met	alle	externe	

accu’s	is	niet	gegarandeerd.

Waterbestendig tot 5 meter
Of je de camera per ongeluk in het 
water laat vallen, of ermee gaat 
duiken, deze Everio R is water- 
bestendig volgens de norm IPX6/IPX8 
en blijft gewoon door filmen.

Buiten, bij het kamperen, een wandeltocht, skiën, of welk avontuur 
dan ook komen de bijzondere momenten altijd onverwacht. 
En dan staat Everio R altijd klaar om ze direct op te nemen. 

Stofbestendig
Door de IP5X-stofbestendigheid kun je deze 
Everio R ook zonder zorgen gebruiken in een 
bijzonder stoffige omgeving.

NB: Quad Proof is geen garantie voor bescherming tegen schade en storingen. 
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Full HD 1920x1080 opnemen
Je kunt uitstekend video in native Full HD opnemen, afspelen en versturen. 
De high-end modellen bieden ook 1080/50p. 

TM

Beeld en geluid van hoge kwaliteit

Verbeterde beeldstabilisatie
Onbedoelde camerabewegingen worden effectief onderdrukt voor 
een stabiel beeld. 

Zonder stabilisatie Met stabilisatie

K2 Technology
Herstelt nuances in het geluid die bij digitale 
compressie verloren gaan, voor een realistische 
geluidsweergave. 

OPNEMEN EN AFSPELEN MET MEER PLEZIER

40x optische en 60x Dynamic zoom
Je kunt optisch zoomen tot 40x met de volledige beeldkwaliteit en 
dan nog tot 60x zonder verlies van resolutie. 

60x

Opnemen met ingeklapte LCD monitor 
Je kunt opnemen met 
de monitor ingeklapt, 
dat is vooral handig als 
je actief bezig bent. 

Geschikt voor voorzetlenzen
Door de 37 mm filterdraad kun je 
conversie lenzen en filters van andere 
leveranciers gebruiken voor nog meer 
creatieve mogelijkheden.

Klok bij opnemen en afspelen 

Self Check REC/PLAY
Automatisch opnemen en 
afspelen met tussenpozen. 
Perfect om je golfswing of 
andere bewegingen te bekijken. 

VERBETERDE CREATIEVE MOGELIJKHEDEN

Wi-Fi functies 
•  Remote Recording en opnames 

overzetten*

Mirroring Playback voor dansrepetities, 
weergave van de partituur en veel meer!

• Diverse functies in combinatie met een tablet en Apps* 

Werkt met iMovie en Final Cut Pro X
Je kunt video monteren als een prof.

Rollbar klem
MT-RB002

Zuignap
MT-SC002

Drijver 
WA-FL002

Optionele accessoires

alleen op Wi-Fi modellen

Zoom Position Memory en zoommicrofoon
Je kunt direct naar een vooringestelde zoomstand gaan, 
en de zoommicrofoon volgt de beeldzoom. 

One-Touch slowmotion afspelen
Je kunt slowmotion direct inscha-
kelen bij het afspelen van een 
video. Dat is perfect om snelle 
sportscènes te analyseren.

Druk op 
de knop!

Timer Counter REC
Je kunt de tijdsinformatie samen met het beeld 
opnemen. De klok blijft doorlopen, ook als je 
niet opneemt of als de camera uitgeschakeld is.

Time Counter PLAY
Je kunt de klok op ieder moment starten, 
en de verlopen tijd wordt weergegeven, 
net zoals op een stopwatch. Dit is niet van 
invloed op de opgenomen video. 

*		Gratis	apps	
voor	Android	
en	iOS.
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QUAD PROOF LONG LIFE Everio R is een nieuwe Everio serie: “Ready for Everything” en superieur sterk, robuust en betrouwbaar. 



Everio R programma en features

GEDISTRIBUEERD DOOR

Het ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De productfoto’s in deze brochure kunnen producten weergeven die niet leverbaar zijn in dit land. 

Het is mogelijk niet toegestaan voorbespeelde banden, opnames of CD’s te kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten op de geluids- of beeldopname, uitzending of kabelprogramma, en de literaire, dramatische, 
muziekale en artistieke werken daarin. 

Microsoft® en Windows® zijn (geregistreerde) handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Final Cut Pro, iMovie, Mac en het Mac logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en 
andere landen. Het “Works with iMovie and Final Cut Pro X” logo is een handelsmerk van Apple Inc. Het Wi-Fi logo is een certificatiemerk van de Wi-Fi Alliance. “AVCHD”, het “AVCHD” logo, “AVCHD Progressive” en het “AVCHD Progressive” 
logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn 
(geregistreerde) handelsmerken van HDMI Licensing LLC. De SD, SDHC en SDXC logo’s zijn handelsmerken van de SD Card Association. QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. Alle merknamen zijn 
(geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen van hun betreffende houders. De schermbeelden en printvoorbeelden in deze brochure zijn gesimuleerd, tenzij anders aangegeven.
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*1		5	uur	is	de	opnametijd,	bij	benadering,	bij	continu	opnemen	in	50i,	met	volledig	geladen	interne	accu, 
eventuele	LED-verlichting	uitgeschakeld,	backlight	van	de	monitor	ingesteld	op	standaard	en	zonder	zoomen.

*2		Beperkt	tot	55x	bij	ingeschakelde	Advanced	Image	Stabiliser	(AIS).	Dynamic	Zoom	is	niet	beschikbaar	als	AIS	is 
ingesteld	op	de	Enhanced	modus.

*3		Bij	gebruik	van	een	externe	accu	van	meer	dan	1,0A,	5V	en	meer	dan	5200mAh.	Compatibiliteit	met	alle	externe 
accu’s	is	niet	gegarandeerd.

● Netadapter en kabel  ● AV-kabel  ● USB-kabel  ● LensdopMeegeleverde accessoires

Quad Proof-functie: voorzorgen 

•		Defecten	door	verkeerd	gebruik	door	de	klant	vallen	niet	onder	de	garantie.
•		Lees	voor	gebruik	in	water	de	“Gedetailleerde	gebruikersgids”	in	het	interne	geheugen	van	de	camcorder.	
•		Sluit	de	afdekking	van	de	aansluitingen	tot	deze	klikt	en	de	rode	indicator	geheel	verdwijnt.	
•		Zorg	dat	de	pakking	van	het	deksel	onbeschadigd	is	en	er	geen	verontreinigingen	op	zitten.	
•		De	camcorder	is	geschikt	voor	gebruik	in	zout-	en	zoet	water,	tot	een	maximale	diepte	van	5	meter	en	niet	
langer	dan	30	minuten.

•		De	waterbestendigheid	is	niet	gegarandeerd	als	de	camcorder	een	stoot	krijgt	of	valt.
•		Voorkom	stoten	in	het	water.
•		Gebruik	de	camcorder	niet	in	hete	bronnen	of	water	van	40ºC	of	warmer.
•		Ondanks	de	stofbestendigheid	wordt	gebruik	op	zand	afgeraden.	Niet	gebruiken	onder	omstandigheden	
waar	zand	en/of	stof	kan	indringen	in	bewegende	onderdelen	zoals	het	scharnier	van	de	LCD	monitor	en	de	
zoomhendel.	

•		Bij	een	temperatuur	tussen	0°C	en	-10°C	zal	de	prestatie	van	de	accu	tijdelijk	afnemen	en	zal	de	opnametijd	
korter	zijn.

•		Quad	Proof	is	geen	garantie	voor	bescherming	tegen	schade	en	storingen.

Everio MediaBrowser™ 4 
(Opgeslagen in het interne geheugen van de camera.) 

NB: Niet alle modellen zijn overal verkrijgbaar.

GZ-RX615
HD Memory Camcorder

l 8 GB intern geheugen
l QUAD PROOF body
l 5-uur interne accu*1

l 40x optische zoom (60x Dynamic Zoom*2)
l Wi-Fi functies
l AVCHD Progressive Video Recording
l Auto Illumi. Light
l Digitale zoom: 200x
l SD/SDHC/SDXC Card Slot
l Compatibel met externe accu’s*3 en USB-laden
l KONICA MINOLTA HD LENS
l Super LoLux
l 24 Mbps High Bit Rate opnemen
l 10M foto’s 
l Tegelijk Full HD video en 2 megapixel foto’s opnemen
l Geavanceerde, verbeterde beeldstabilisatie 
l Opnemen met ingeklapte LCD monitor
l Self Check REC/PLAY
l Time-Lapse REC
l Time Counter REC/PLAY
l Zoom Position Memory en ingebouwde zoommicrofoon
l K2 Technology bij het opnemen
l 3,0" Touch Panel LCD
l 37 mm filterdraad 
l Werkt met iMovie en Final Cut Pro X
l Everio MediaBrowser 4 software meegeleverd 
 Gemakkelijk uploaden naar YouTube/Facebook (HD compatibel)

GZ-R415
HD Memory Camcorder

l QUAD PROOF body
l 5-uur interne accu*1

l 40x optische zoom (60x Dynamic Zoom*2)
l Digitale zoom: 200x
l SD/SDHC/SDXC Card Slot
l Compatibel met externe accu’s*3 en USB-laden
l KONICA MINOLTA HD LENS
l Super LoLux
l 24 Mbps High Bit Rate opnemen
l 10M foto’s 
l Tegelijk Full HD video en 2 megapixel foto’s opnemen
l Geavanceerde, verbeterde beeldstabilisatie
l Opnemen met ingeklapte LCD monitor
l Self Check REC/PLAY
l Time-Lapse REC
l Time Counter REC/PLAY
l Zoom Position Memory en ingebouwde zoommicrofoon
l K2 Technology bij het opnemen
l 3,0" Touch Panel LCD
l 37 mm filterdraad
l Werkt met iMovie en Final Cut Pro X
l Everio MediaBrowser 4 software meegeleverd 
 Gemakkelijk uploaden naar YouTube/Facebook (HD compatibel)

Mobiele gebruikersgids

Nu kun je overal de 
handleiding lezen 
met je smartphone!

http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

TM

Bezoek de Everio website

Kom meer te weten 
over Quad Proof 
Everio met je smart-
phone of tablet!

http://www.jvc.net/everio-r/

Systeemvereisten

OS:	 	Windows®	10	Home	/	Windows®	10	Pro	
(64-bit	edition,	voorgeïnstalleerd)

	 	Windows®	8.1	/	Windows®	8.1	Pro 
(64-bit	editie,	voorgeïnstalleerd)

	 	Windows®	8	/	Windows® 8 Pro 
(64-bit	edition,	voorgeïnstalleerd)

	 	Windows®	7	Home	Premium 
(32-bit	edition/64-bit	edition,	voorgeïnstalleerd,	SP1)

CPU:	 Intel®	Core™	Duo,	minstens	1,66GHz

Voor	nadere	informatie:	zie	de	Gedetailleerde	gebruikersgids.

Kleuren: Matzwart

TM

Kleuren: Matzwart/Oranje/Wit/Camouflagegroen


