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Vstupy a výstupy digitální kamery 

Vstupy - mikrofon, digitální vstup  

(možnost nahrávání upraveného záznamu z počítače) 

 

Výstupy - např. HDMI, S-video, USB, A/V, FireWire 
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Výstupy digitální kamery 

                                  

HDMI je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface.  

Je to rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v 

digitálním formátu. Může propojovat např. digitální kameru a DVD přehrávač. 

 

 

                

S video je výstup určený pro export záznamu do videorekordéru. Je ale postupně 

vytlačován rozhraními HDMI a komponentními výstupy. 
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USB výstup, rozhraní pro přenos záznamu na pevný disk.       

A/V výstup při němž se videosignál přenáší prostřednictvím kabelu s konektory 

na TV-monitor, a tak můžeme v reálném čase kontrolovat, jak vypadá obraz toho, 

co točíte. Výstup je rozdělen do 3 konektorů typu CINCH  

(červená zvuk P, bílá zvuk L, žlutá video). 
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DV in/out vstup i výstup z formátu DV, umožňuje přenos dat, a to bez 

zkreslení či ztráty. Prostřednictvím tohoto rozhraní se napojíte na videokartu  

v počítači a přenesete záznam z kamery na disk, kde jej můžete dále upravovat. 
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