


Onderwaterbehuizing voor Apple iPhone 



Geschikt voor iPhone® 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xr, Xs, 

Xs  Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2nd Gen) 
iPhone 12 Serie was nog niet beschikbaar voor de test. 

 

 * De SportDiver-app voor de iPhone® vereist het Apple-besturingssysteem iOS 12 en hoger 



Eenvoudige bediening 

 

Ergonomische 

afdrukknop voor 

gemakkelijke bediening, 

zelfs met 

duikhandschoenen aan.  



Vier intuïtieve bedieningsknoppen aan de achterkant 
(Mode - Up - Down - OK) 



Maak opnamen in de automatische modus of laat uw creativiteit de vrije 

loop door de geavanceerde camera-instellingen handmatig aan te 

passen : Zoom, belichting (EV), automatische / handmatige scherpstelling, 

witbalans, tint, lensselectie, RAW + JPEG-modus, live foto en 

achtergrondvervaging 

Schiet Auto of Manual 



App maakt gebruik van de camera van de 

iPhone® 

Schakel eenvoudig tussen 

foto- en videomodus.  

Maak foto’s of video’s 



Dubbel lekalarm 

Interne vocht- en druksensoren waarschuwt de gebruiker 

in het onwaarschijnlijke geval dat er vocht in de behuizing 

gedetecteerd wordt, of als er druk verandering in de 

behuizing optreedt.  



Onderwater verwisselbaar kleurcorrectiefilter voor 

helder, tropisch blauw water. 



Spanveer met rubberengrip om de iPhone stevig 

op zijn plaats te houden.  

Rubberen griplipjes, meegeleverd in drie maten voor 

universele pasvorm voor de verschillende maten iPhones.  



De behuizing maakt automatisch verbinding met de iPhone® 

via Bluetooth®. Geen kabels of knoppen maken contact de 

telefoon. 

Bluetooth® wireless technology 



Groot weergave scherm 

Hoogglans gepolijst LCD-venster toont duidelijk het 

volledige scherm van de telefoon zonder beperking 



Intuïtieve SeaLife SportDiver camera-app voor iOS 12 en 

hoger. Gratis en verkrijgbaar in de App Store.  

Geen vervelende in-app aankopen of advertenties, in 

tegenstelling tot andere UW smartphone housing apps. 



Fotomodus legt de foto snel vast  

zonder sluitervertraging 



Gebruik in de videomodus de sluiter om een 

continue video-opname te starten en te stoppen. 



Afspeelmodus toont enkele weergave en 

miniatuurweergave. Blader snel door de opnamen. 

Geselecteerde videoclips worden automatisch afgespeeld. 



Drie ¼-20 standaard statiefaansluitingen.  

Voor het bevestigen van externe verlichting en 

armsystemen.  



Voor de beste kleuren en belichting, gebruik een optionele 

Sealife Sea Dragon onderwater foto/video verlichting. 



Cam-lock afdichtmechanisme vergrendelt 

gemakkelijk en veilig waterdichte deur. 



De SportDiver werkt met slechts AAA-batterijen die meer 

dan 50 uur mee gaan bij continu gebruik. AAA-batterijen 

zijn praktisch overal direct verkrijgbaar, waar je avonturen je 

ook brengt. 



Anticondens ontwerp; inclusief opening voor de 

SL911 Moisture Muncher capsule. 



Waterdicht gegarandeerd tot 40m 

Elke behuizing is individueel op diepte getest.  



SL400 

SeaLife SportDiver Underwater housing for iPhone®  

MGP  349,-- 

SL401 

SeaLife SportDiver Pro 2500 Set met Sea Dragon 2500  

MGP 799,-- 

 

Beschikbaar in November 2020  Android versie verwacht in het begin 

van 2021 

 SL400 SL401 



6.8” Screen Shield 
Voor SportDiver en displays 

van behuizingen met een 

afmeting van 6.8”. 

• Voorkomt krassen 

• Water bestendig 

• Waterafstotend 

 

 SL4005  19.95 

• November 2020 


