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DJI Mini 2 (Mavic Mini 2)
Cena brutto

2 199,00 zł

Cena netto

1 787,80 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

DJI

Opis produktu
DJI Mini 2 - zyskaj nową, lepszą perspektywę
Niezwykle lekki i kompaktowy, zapewniający doskonałej jakości wideo 4K/30 FPS oraz zasięg transmisji do 6 km
- nowy DJI Mini 2 pozwoli Ci zyskać unikalną perspektywę i tworzyć jedyne w swoim rodzaju materiały wszędzie
tam, gdzie chcesz - podczas górskiej wyprawy, w mieście czy w trakcie rodzinnej uroczystości. Czas lotu do 31
minut umożliwia planowanie perfekcyjnych ujęć, a dzięki inteligentnym trybom osiągniesz jeszcze bardziej
imponujące rezultaty.

Wymarzony towarzysz podróży
Dlaczego DJI Mini 2 może stać się Twoim idealnym towarzyszem podróży? Między innymi ze względu na jego niewielkie
rozmiary, składaną konstrukcję oraz ultralekką wagę, która nie przekracza 249 g. Dzięki tak niezwykłej kompaktowości drona
z łatwością zabierzesz go ze sobą niemal wszędzie i zyskasz możliwość spojrzenia na świat z zupełnie nowej perspektywy.

Niewielki, ale potężny
W tak niewielkiej konstrukcji DJI Mini 2 mieści się potężna moc. Maksymalny czas lotu wynosi aż 31 minut - to wystarczająco
dużo, aby dać Ci szansę stworzenia dokładnie takiego ujęcia, na jakim Ci zależy. Co więcej, dronowi nie przeszkodzi nawet
wiatr o sile 5 stopni w skali Beauforta - urządzenie wyróżnia się bardzo dużą odpornością. Możesz więc swobodnie latać, gdzie
chcesz - na przykład wzdłuż wietrznego wybrzeża czy nad górskim lasem.

Zachwycająca jakość obrazu
Daj się zaskoczyć wyjątkowej jakości obrazu. Zaawansowana kamera umożliwia nagrywanie wideo 4K/30 FPS, dzięki czemu
Twoje najpiękniejsze wspomnienia ponownie ożyją na ekranie. 4-krotny cyfrowy zoom ułatwia kręcenie z różnych dystansów, a
3-osiowy gimbal zapewnia niezawodną stabilizację, dzięki której Twoje nagrania będą płynniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Nieważne, czy pilotujesz wyjątkowo ostrożnie, czy cieszysz się brawurowym lotem - z DJI Mini 2 zyskasz imponujące,
zachwycające jakością materiały w niemal każdych warunkach.

Ciesz się stabilną transmisją
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Poznaj zalety nowoczesnego systemu OcuSync 2.0. Umożliwia on niezawodną transmisję wideo w jakości HD. Zasięg do 6 km,
wyjątkowa stabilność połączenia oraz skuteczna eliminacja zakłóceń - wszystko to sprawia, że z DJI Mini 2 polecisz dalej i
zobaczysz więcej.

Twórz arcydzieła z pomocą inteligentnych funkcji
Nagrywaj jeszcze bardziej atrakcyjne materiały z pomocą inteligentnych funkcji DJI Mini 2. QuickShots umożliwiają tworzenie
zróżnicowanych, imponujących i profesjonalnych ujęć bez najmniejszego wysiłku. Różne tryby Panoramy pozwolą Ci
błyskawicznie przygotowywać prawdziwe fotograficzne arcydzieła, którymi z dumą pochwalisz się znajomym czy rodzinie.
Funkcje takie jak Return to Home, automatyczny start oraz zawis usprawniają sterowanie dronem i zwiększają bezpieczeństwo
jego użytkowania.

Z aplikacją DJI Fly możesz więcej
Sprawdź, co może Ci zaoferować aplikacja DJI Fly. Umożliwia ona między innymi automatyczną optymalizację obrazu, dzięki
czemu będziesz cieszyć się pięknymi, kolorowymi i bogatymi w szczegóły materiałami, które niemal natychmiast udostępnisz
w mediach społecznościowych. Znajdziesz w niej także zaawansowany edytor, który zawiera mnóstwo kreatywnych
szablonów. Pobieranie zdjęć i filmów na telefon upraszczają dodatkowe tryby, takie jak Trimmed Download, który umożliwia
łatwe przycinanie materiałów do edycji, a także QuickTransfer zapewniający synchronizację plików z prędkością nawet 20
MB/s. Przeglądanie i edytowanie materiałów jeszcze nigdy nie było takie proste!

Dodatkowe akcesoria - dodatkowe możliwości
Możesz kupić dodatkowe akcesoria, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości DJI Mini 2. DJI Mini Bag + pozwala na wygodny
transport urządzenia. Two-way Charging Hub mieści i ładuje 3 akumulatory, Charging Base ładuje i przechowuje drona, a Snap
Adapter oferuje możliwość podłączenia dodatkowych, kompatybilnych akcesoriów. Jeśli zależy Ci na spersonalizowaniu
swojego DJI Mini 2, wypróbuj zestaw naklejek i długopisów DIY Creative Kit. Wszystkie akcesoria dostępne są do kupienia
osobno.

Specyfikacja
Specyfikacja

Masa
Wymiary

249 g
Złożony: 138×81×58 mm
Rozłożony: 159×203×56 mm

Maksymalna prędkość wznoszenia

Rozłożony: (ze śmigłami): 245×289×56 mm
5m/s (tryb S)
3m/s (tryb N)

Przekątna
Maksymalna prędkość opadania

2m/s (tryb C)
213 mm
3.5 m/s (Tryb S)
3 m/s (Tryb N)

Maksymalna prędkość (na poziomie morza, bez wiatru)

1.5 m/s (Tryb C)
16 m/s (Tryb S)
10 m/s (Tryb N)

Maksymalny pułap lotu (nad poziomem morza)

6 m/s (Tryb C)
4000m

Maksymalny czas lotu
Odporność na wiatr
Maksymalny kąt lotu

2000m (startując z osłonami na śmigła
31 minut
8,5-10,5m/s
40 stopni (Tryb S)
25° (Tryb N i Tryb C)
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Maksymalna prędkość kątowa

130°/s (Tryb S)
60°/s (Tryb N)

Zakres temperatury pracy
Częstotliwość pracy
System pozycjonowania
Dokładność zawisu

30°/s (Tryb C)
0° do 40°C
2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
GPS+GLONASS+GALILEO
Pionowa: ±0.1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0.5 m (z
pozycjonowaniem GPS)
Pozioma: ±0.3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1.5 m (z
pozycjonowaniem GPS)

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

