COMBO
• שלט רחוק  -בקר הנלווה לאפשרות שליטה דרך אפליקציה
עם מסך לתצוגה חיה מהמצלמה וכן כפתורי שליטה שונים
•  2סוללות חכמות
• עמדת הטענה ל 3 -סוללות )רכזת טעינה(
•  4פרופלורים בחיבור מהיר
•  4מגני פרופלורים
• תיק צד לנשיאת הרחפן

ביצועי טיסה
• מצב ספורט :מהירות מקסימלית של  50קמ"ש
• טכנולוגיית ה Wi-Fi -החדשנית מאפשרת
שידור וידאו בזמן אמת בטווח של עד  100מטר
• הטסה עם שלט – מרחק של עד  500מטר
• זמן טיסה מקסימלי 16 :דקות

שיגור מהיר
• מיני רחפן בגודל כף יד ובמשקל של כ 300-גרם
• המראה תוך כמה שניות של הפעלה
• באמצעות  FaceAwareהספארק ממריא
מכף היד שלך ע"י זיהוי הפנים שלך
שליטה פשוטה
• צילום תמונות אוויריות מדהימות ע"י תנועות
הידיים בלבד ,ללא שימוש בשלט או במכשיר נייד
ליצור בקלות
• מצבי טיסה חכמים ובקרות אינטואיטיביות
עוזרים לך ליצור סרטונים אוויירים קולנועים רק
עם כמה נקישות
בטיחותי ואמין
• מערכת חישה  ,3Dמערכת  GPSכפולה ו24
מעבדים חזקים מאפשרים לספארק לרחף
במדויק בכל מקום עם סיוע GPS
• מצב חזרה הביתה מאפשר לספארק לחזור
לנקודת ההמראה באמצעות GPS
• מערכת  GEOשל  DJIמאפשרת לספארק
טיסה בבטחה ובאחריות ומתריאה מפני שדות
תעופה אצטדיונים וכו..
• סוללת  LIPOבעלת  12פונקציות הגנה
חכמות מאפשרת לספארק טיסה בטוחה,
מעריכה את זמן הטיסה הנותר ומאפשרת לך
לדעת מתי לנחות בזמן אמת

ערוך ושתף
• אפליקציית  DJI GO 4מאפשרת לך תבניות
עריכה אוטומטיות ומערך של מסננים
• עריכת סרטונים במהירות ושיתוף ישיר במדיה
החברתית
מצלמת FHD
• צילום וידאו 1080P
• צילום סטילס 12MP
• חיישן בגודל " 1.2/3המיוצב ע"י משען צירי
בעל יצוב לשני צירים
• עדשת המצלמה מציעה אורך מוקד של 25
מ"מ וצמצם f2.6
מצבי טיסה חכמים
• פונקציית  QUICKSHOTמאפשרת לך
צילום תמונות קולנועיות מקצועיות ,ע"י הקשה
על המסך הרחפן יטוס כלפי מעלה ומטה,
אחורה ולמעלה עם המצלמה נעולה על הנושא
שלך ,מעגל סביב היעד שלך וטיסה כלפי מעלה
עם סחרור סביב הנושא שלך
• פונקצית  TapFlyמאפשרת לך להקיש על
המסך והספארק יטוס אל המקום שהקשת תוך
כדי שמירה על גובה
• פונקצית  Active Trackמאפשרת מעקב
אוטומטי אחר אובייקט הצילום ללא מכשיר
איתור או מעקב
• פונקצית  Gestureמאפשרת לרחפן לעקוב
אחריך בעזרת תנועות ידיים,להמריא ולנחות על
כף היד וצילום סלפי

לפרטים נוספים פנה לסוכן המכירות שלך בבנדא

