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Suporte com ventosa extraforte para câmaras de ação
#21351

Ventosa universal extragrande para câmaras de ação, como GoPro e outras marcas compatíveis

Características principais
• Compatível com todas as câmaras GoPro
• Outras marcas compatíveis: Sony, JVC, Rollei, Contour, Drift e

outras
• Montagem fácil e segura no barco, carro, mota, etc.
• Perfeito para corridas de carros, barcos ou outros desportos

motorizados sem impacto
• Inclui parafuso adaptador universal de ¼” para compatibilidade

com câmaras de ação de outras marcas e parafusos de aperto
manual para câmaras GoPro

O que está na caixa
• Ventosa
• Braço longo
• Braço curto
• Chave de parafusos
• 2 parafusos de aperto manual
• Adaptador torcido GoPro
• Parafuso adaptador universal de ¼”

Requisitos de sistema
• Câmara GoPro ou outra marca compatível
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