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Slett pagina-tekst- 
boks når annonsen 
er utfallende

En evighetsmaskin
PRODUKTNAVN: Spypoint Solar
PRODUKTFAKTA: Viltkamera med 
innebygd solcellepanel og ladbar 
lithium-pakke, samt 6 AA-batterier 
for backup-strøm. Lynrask reaksjons-
tid (oppgitt: 0,07 sek), time-lapse, 
hybrid-modus (tar et bilde før video 
starter), intern 2-tommers bilde-
skjerm, 11 MP foto (interpolert fra 
3 MP), video m/lyd (1280x720 p), 
42 LED lavbluss-lys, og justerbar 
bevegelsessensor med 5 deteksjons-
soner. 
VURDERING: Jeg skal innrømme at 
jeg ikke har full dekning for tittelen, 
for elektronikk har en tendens til 
å gå i stykker, før eller siden. Men 
når det kommer til batterilevetid, er 
Spypoint Solar et funn. Ikke bare er 
det like knipent på strømmen som 
en sunnmørsk kraftbaron; vi snakker 
tross alt om et kamera som sutter på 
6 AA-batterier i flere måneder ved 
vanlig bruk. Men i tillegg er det altså 
tilgodesett med et solcellepanel på 

Nattbildene er ikke optimale, men 
du kan velge kortere rekkevidde for 
å få skarpere bilder.

Spypoint Solar er et funn når  
det kommer til batterilevetid. 
 Sol cellepanelet lader ei intern 
batteri pakke, som varer i flere 
måneder ved vanlig bruk.

toppen, som lader ei intern batte-
ripakke. Kamera skifter automatisk 
mellom de to strømkildene hvis lade-
pakka faller under 25 prosent. For å 
teste ladefunksjonen, droppa jeg de 
separate batteriene midtvinters og 
hang kamera vendt nordover. En kort 
periode rundt jul med mye overskya 
vær gikk kamera i dvale, men kvikna 
til igjen så snart sola titta fram. Had-
de jeg fylt opp batterirommet, ville 
dette gått ubemerka hen. Solcellene 
viser dessuten imponerende ladevil-
je: Spypoint har smart nok utstyrt bil-
deskjermen med en ladeskala (gjemt 
under "Detection test"-menyen) som 
viser hvor mange prosent solcellene 
lader med. Dermed kan du teste ulike 
plasseringer for å gjøre kamera mest 
mulig sjølberga på strøm.

Ellers er Spopoint Solar egentlig 
en pimpa Force 11D (se J&F 6-17). Her 
noterte vi oss imponerende respons-
tid, rask bufring (klargjøring til neste 
bilde/video) og gode dagslys-bilder. 

Nattbildene er i beste fall middelmå-
dige, men du kan velge mellom tre 
moduser som gir deg enten lang rek-
kevidde/større fare for bevegelses-
uskarphet, kort rekkevidde/skarpere 
bilder, eller en mellomting. De nesten 
usynlige LED-lysene har tydelig 
senterdominans, slik at hjørnene blir 
forholdsvis mørke. 

Den innebygde skjermen er en 
praktisk bonus: Du kan sjølsagt ta 
stikkprøver fra minnekortet, men i 
tillegg blir det langt enklere å få mon-
tert kamera riktig. Her hjelper også 
hurtigklipset til, som gjør at du enkelt 
kan hekte av kamera for å skifte 
kort eller justere innstillingene. For 
batteriene trenger du jo bare skifte 
hvert lysår ... 
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