 DJI TELLOלא יכול להיות קל יותר!

בין אם אתה בפארק ,במשרד או בבית פשוט לשלוף את הטלפון ולטוס בכל עת או בכל מקום.

תמיכה והפעלה:

• תמיכה ב  VR headset compatibilityהמאפשר לטוס עם נוף עוצר נשימה
בגוף ראשון.
• מערכת  DJI ﬂight techהמוסיפה לרחפן רכיבים מובילים בתעשייה כדי
להבטיח טיסה יציבה.
• הטסה באמצעות אפליקציה ידידותית,נוחה וקלה TELLO APP

חברתית:
פונקציות צילום ושיתוף במדיה
• אפשרות לצילום וידאו וסטילס באיכות גבוהה ולשיתוף במדיה החברתית

מהמכשיר הנייד
•  - EZ shotsמאפשר צילום קטעי וידאו קצרים במעגל 360° ,וUP & AWAY -
• מעבד - INTELמעמד מקצועי המניב צילומים באיכות גבוהה

בטיחות:

• המראה ונחיתה אוטומטית בלחיצה אחת
• הגנה על סוללות חלשות – כאשר הסוללה נחלשת ההתראות כבויות
• נוחת בבטחה גם אם הנך מאבד את החיבור עם הרחפן
• מערכת  – Vision Positioningטכנולוגיה חכמה המאפשרת ריחוק מדויק

וביצועי טיסה:
נתונים
• עד כ 13-דקות זמן טיסה

• עד כ 100-מטרים טווח טיסה)תלוי בתנאים גיאוגרפים ואופטימלים(
• מצלמת וידאו באיכות 720p HD
• צילום סטילס 5MP
•  2אנטנות שמחזיקות את שידור הוידאו יציב יותר
•  – throw & goמאפשר להתחיל לטוס ע"י השלכת הרחפן באוויר
•  - 8D Flipsהחלקה על המסך והרחפן יבצע טריק אווירי
• ממריא ונוחת על כף היד

למד וצור:
משחק הוא חלק חיוני של למידה  ,חברת  Ryze Techפיתחה ברחפן

ה TELLO-מערכת  , scratchמערכת קידוד  MITהמאפשר לילדים ובני
נוער ללמוד את יסודות התכנות בזמן הנאה.
אם אתה משתמש מתקדם יותר  ,אתה גם יכול לפתח יישומי תוכנה עבור
 TELLOבאמצעות .TK SDK
•  – Scratchתכנות ויזואלי המבוסס על בלוק
•  - SDKנעילת אפשרויות חדשות באמצעות פיתוח תוכנה
•  - DIYצור אישית TELLO accessories

Throw & Go

8D Flips

STEM Coding
Education

13-Minute
Flight Time*

Bounce Mode

Auto Video
Shooting

Super Safe

Learn & Create

-

- SDK
- DIY Accessories
- Scratch: Simple, block-based
visual programming

Vision Positioning System
Propeller Guards
Auto Takeoff / Landing
Low Battery Protection

Fantastic Features for
Endless Enjoyment

Capture Great
Pictures & Videos

- Flight Distance: 100 m
- Smart Switching with 2 Antennas

-

Intel Processor
EZ Shots
5 MP Photos & 720p Videos
Electronic Image Stabilization

* Max flight time recorded constantly flying at 15 km/h in ideal weather conditions. Actual flight time may
vary according to your environment and operation.

 בישראלDJI יבואן רשמי של

